การประชุมสวนสุ นันทาวิชาการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร

ดวยความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับเครือขายวิจัย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิ จั ย แห งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บ านจอมบึ ง มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะศึกษาศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ศรีนครินทรวิ โ รฒ และคณะศิ ลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย างยั่ งยื น” ครั้งที่ ๗ ขึ้ น มุ งหวั งให เป นเวที ในการเผยแพรผลงานวิ จั ย และผลงานสรางสรรค ใ น
ระดับชาติ สงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสาคัญของ งานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ สรางเครือขายความรวมมือดานงานวิจัย และงานสรางสรรคกับสถาบันการศึกษาและหนว ยงานด าน
การวิจัยในระดับชาติ รวมถึงการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติ
ในนามของคณะกรรมการจั ด งานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุ ณผูมี สว นเกี่ย วของทุ กฝาย ทั้ งวิ ท ยากร
ผูทรงคุณวุฒิ เครือขายเจาภาพรวมทั้งภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลัย ผูนาเสนอผลงานผูเขารว มประชุม
คณะทางาน เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคน ที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการจัดงานประชุ ม วิ ชาการในครั้งนี้ สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีและบรรลุตามเจตนารมณทตี่ ั้งไวทุกประการ และหวังเปนอยางยิ่งวา องคความรูจากการประชุม
วิชาการฯ ครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดตระหนักถึงความสํ า คั ญ ด า นการวิจัย ทั้ งการวิจัยเพื่ อ สร า งองค ค วามรู ใ หม
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต โดยส งเสริ มและสนั บ สนุ น การสร า งงานวิจัย
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป ใหผลิตงานวิจัยที่มีคุณคาตอสังคม
รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประโยชน สู ส าธารณะ เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การนํ า ผลงานวิจัยไปใช ป ระโยชน
ดานวิชาการ และการพัฒนา การตอยอดสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม
จากความสําคัญดังกลาว สถาบันวิจัยและพั ฒ นา จึงได จัด การประชุ มสวนสุ นั น ทาวิช าการระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 7
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูจาก อาจารยและนักศึกษา
ในสาขาวิชาตางๆ ไดแก 1) กลุมครุศาสตรแ ละการจัดการเรียนรู 2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3) กลุมบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร และการจัดการ 4) กลุมศิลปะและการออกแบบ 5) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6) กลุมวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี และ 7) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ อันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคในระดับชาติ
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
3. เพื่อสงเสริมและสรางเครือขายงานวิจัยและผลงานสรางสรรคกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานดานการวิจัย
กลุมเปาหมาย
1. อาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
2. นิสติ นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
3. นักวิชาการ และผูทสี่ นใจจากหนวยงานตางๆ
กําหนดจัดงานและสถานที่
วันจัดประชุม
สถานที่จัดประชุม

วันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ
2. การนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร
3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ
หัวขอการประชุม
การประชุมสวนสุนนั ทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” เปดรับบทความวิจยั
ภาษาไทยที่ยังไมเคยตีพิมพหรือเผยแพร ของคณาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในกลุมตางๆ ดังนี้
1) กลุมครุศาสตรและการจัดการเรียนรู (EDU)
5) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SCI)
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)
6) กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (ENG)
3) กลุมบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการจัดการ (BUS) 7) กลุมวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (HSc.)
4) กลุมศิลปะและการออกแบบ (ART)

หมายเหตุ : 1. บทความทุกบทความจะไดรับการตีพมิ พ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุม (ประมาณ 1 เดือนหลังจากการ
จัดประชุม) และสามารถสืบคนขอมูลในฐานขอมูลงานวิจัย Google Scholar ได
ม ห า วิ ท ย าลั ยร า ชภั ฏ ส ว นสุ นั นท า มห า วิ ท ย าลั ย แ ม แบบ ที่ ดี ข อ งสั ง ค ม

2. มีการคัดเลือกบทความงานวิจัย ในกลุม 1-6 ใหตีพิมพลงในวารสาร TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 เชน วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN 2229-2802) วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN 2351-0811) เปนตน

กําหนดการสําคัญ
กิจกรรม

กําหนด

เปดรับ Full Paperผานระบบ online

บัดนี้ - 25 กันยายน 2560

วันสุดทายของการชําระคาลงทะเบียน

25 กันยายน 2560

แจงผลการพิจารณา

20 ตุลาคม 2560

ผูวิจัยสง Full Paper ฉบับแกไข

ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ตอบรับการนําเสนอ (Acceptance Letter)

ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

นําเสนอผลงาน

24 พฤศจิกายน 2560

ผูวิจัยสง Full Paper ฉบับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒปิ ระจําหองนําเสนอ

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

จัดทํา Proceeding online ฉบับสมบูรณ

ประมาณเดือนธันวาคม 2560

อัตราคาลงทะเบียน
คาลงทะเบียนตอคนตอบทความ หากบทความวิจัยของทานมีผเู ขารวมนําเสนอมากกวา 1 คน ใหลงทะเบียน
นําเสนอ 1 คน และคนอื่นๆ ใหลงทะเบียนเปนผูเขารวมประชุม
โอนเงินผาน ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและ
บริการวิชาการ เลขที่บญั ชี 074 – 7 – 38110 - 1
ประเภท

คาลงทะเบียน/บทความ/คน

ผูนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป แบบบรรยาย

4,000 บาท

ผูนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายในหรือนักศึกษาภายใน แบบบรรยาย

3,000 บาท

ผูนําเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายนอก แบบบรรยาย

3,000 บาท

ผูเขารวมประชุม (ไมนําเสนอผลงาน)

2,000 บาท

**ไมคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี
***ผูเขารวมประชุมที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกคาใชจายไดตามสิทธิ์จากตนสังกัดและไมถือเปนวันลา
****ผูที่ลงทะเบียนเขารวมประชุมจะไดรับ สูจิบัตร, CD Proceeding ฉบับราง, ใบประกาศนียบัตร, อาหารวาง และอาหารกลางวัน

ม ห า วิ ท ย าลั ยร า ชภั ฏ ส ว นสุ นั นท า มห า วิ ท ย าลั ย แ ม แบบ ที่ ดี ข อ งสั ง ค ม

เจาภาพรวม
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
3. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
9. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ติดตอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โทรศัพท 02-160-1341 email: ird_ssru@ssru.ac.th
http://www.rdi.ssru.ac.th/conference2017/

ม ห า วิ ท ย าลั ยร า ชภั ฏ ส ว นสุ นั นท า มห า วิ ท ย าลั ย แ ม แบบ ที่ ดี ข อ งสั ง ค ม

รายชื่อผูท รงคุณวุฒพิ ิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุมการศึกษา
1. ศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชยั
3. รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
4. รองศาสตราจารย ดร.กุญชรี คาขาย
5. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร
6. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ
7. รองศาสตราจารยธีระดา ภิญโญ
8. ดร.ผดุงชัย ภูพิพัฒน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชยั
2. ศาสตราจารย ดร.วิชยั ศรีคํา
3. ศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย
4. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี
5. รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
6. รองศาสตราจารย ดร.อุทยั ทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล
7. รองศาสตราจารยพิศณุ พูนเพชรพันธุ
8. รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน
9. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท
12. ดร.ศยามล เจริญรัตน
13. ดร.รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุมเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ
2. รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง
3. รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร
4. รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา
5. รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค
6. รองศาสตราจารย ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา
8. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว
9. ผูช วยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุมศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชยั ปฏกรัชต
2. รองศาสตราจารย ดร.นิรัช สุดสังข
3. รองศาสตราจารยสถาพร ดีบญ
ุ มี ณ ชุมแพ
4. รองศาสตราจารยสุภาวดี โพธิเวชกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
5. รองศาสตราจารย ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
9. รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง
10. รองศาสตราจารย ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรยิ า แกวอาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
12. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13. รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14. รองศาสตราจารยชัย ศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา กาญจนกมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมพยาบาลศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ
1. รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย ดร.ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุท ธนา สุดเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. ดร.สุภิกา แดงกระจาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะกรรมการประจําหองนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
กลุมการศึกษา
1.ศาสตราจารย ดร. รวีวรรณ ชินะตระกูล
2.รองศาสตราจารย ดร.ธานี เกศทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

กลุมเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1.รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง
2.รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.ศาสตราจารย พลตํารวจตรี ดร.พิศาล มุขแจง
2.รองศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจีย่ วิวรรธกุล
3.รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน
4.ผูชวยศาสตราจารย ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

โรงเรียนนายรอยตํารวจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ
2.รองศาสตราจารย ดร.พรฤดี เนติโสภากุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

12.05 – 13.00 น.
13.00 – 16.55 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ หองภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
พิธีเปดการประชุม
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีมอบของที่ระลึกแกเจาภาพรวม
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
- กลุมการศึกษา
- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
รับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
- กลุมการศึกษา
- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
- กลุมบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : 1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารวางเวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุมการศึกษา
หองบุษบงกช B
ผูทรงคุณวุฒปิ ระจําหอง
1. ศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
2. รองศาสตราจารย ดร.ธานี เกศทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
paper
ลําดับ
id

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัยหลัก

เวลา

1

การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร

สมหมาย ปวบุตร

8

2

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยบุตรศิรนิ ทร จิวพานิชย

23

3

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การพับใบตอง สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทา
ศราวุฒิ แยมดี
ลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10.30-10.45

25

4

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพือ่ หลีกเลี่ยงสถานการณความรุนแรงในครอบครัวสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา

11.45-12.00

47

5

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการสาธิต โดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง โปรแกรม
นายนําพล มากสอน
ประมวลผลคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

11.00-11.15

57

6

รูปแบบการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

11.15-11.30

เกตุม สระบุรินทร

อาจารยกลัญู เพชราภรณ

10.00-10.15
10.15-10.30

59

7

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟสิกส โดยใช cyber laboratory ตามแนวทฤษฎี
การสรางความรูดวย ตนเอง

อมรา อิทธิพงษ

66

9

การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

67

10

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับผูข ับรถ
สาธารณะแท็กซี่

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

27

11

พฤติกรรมผูด ูแลเด็กในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อาจารยสุมาลา สวางจิต

73

12

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ

ผศ.ดร. วนิดา ฉัตรวิราคม

22

13

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการและการออกกําลังกายในเด็กวัยเรียน

อาจารย ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ

14.00-14.15

14

การพัฒนาระบบบูรณากิจศึกษาประสบการณวิชาชีพ รายวิชาการออกแบบ
การพัฒนาระบบบูรณากิจศึกษาประสบการณวิชาชีพ รายวิชาการออกบบแบบผังโรงงานสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ประสิทธิ์ กลิ่นจําปา

14.15-14.30

11.30-11.45
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุมบริหารธรุกิจ
หองบงกชรัตน C
ผูทรงคุณวุฒปิ ระจําหอง
1. รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
paper
id
2
6
30
45

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัยหลัก

1
2
3
4

ปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรธุรกิจ
การจัดการขยะชุมชน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑOTOPผาพืน้ เมืองของจังหวัด ยะลาของผูบริโภค
ปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวพัช ราภรณ เลขยันต
นางสาวอภิญญา วิเศษสิงห
นางสาววรันลักษณ ภักดิ์ใจดี
ผูชวยศาสตราจารยญาลดา พรประเสริฐ
นางสาวนลิน สีมะเสถียรโสภณ

เวลา
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00

49

5

54

6

กลยุทธการแกปญ หาหนี้สนิ ของผูประกอบการรายยอย

ศิวิไล ชยางกูร

14.15-14.30

58

7

เครือขายทางสังคมเพือ่ สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้าํ บางนอย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม

14.30-14.45

65

8

พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสปาใน จังหวัดนนทบุรี

นางชุติมา คลายสังข

14.45-15.00

72

9

การสรางคุณคาในการจัดการซัพพลายเชน กรณีศึกษาของสินคา OTOP ประเภทอาหาร
และเครื่องดื่มในจังหวัดนนทบุรี

วิศวะ อุนยะวงษ

14.00-14.15

15.00-15.15

10

การสือ่ สารการตลาดเชิงกิจกรรมและพฤติกรรมการใชบริการ
หางสรรพสินคา เดอะมอลลกรุปในเขตกรุงเทพมหานคร

สิรภพ ตรีรัตน

15.15-15.30

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
หองภาณุรังษี
ผูทรงคุณวุฒปิ ระจําหอง
1. รองศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ศาสตราจารย พลตํารวจตรี ดร.พิศาล มุขแจง โรงเรียนนายรอยตํารวจ
paper
id

ลําดับ

9

1

Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among Student’s Parents ภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาในทัศนะของผูปกครอง

นางสาวิตรี สุวรรณโณ

15

2

การใชประโยชนและความพึงพอใจของบุคลากรตอเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

นางสาวนันทิดา โอฐกรรม

64

3

แบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุทนี่ ับถือศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส

ผูชวยศาสาตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรนั ดร

10

4

ปริมาณอุปสงคและสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชน อําเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานี

ผศ.อรัญ ขวัญปาน

29

5

การเปดรับขาวสาร และการรับรูโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผศ.เอกณรงค วรสีหะ

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัยหลัก

เวลา
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15

17

6

20

7

36
62

68

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริการทางการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

นวพร ทองนุช

11.15-11.30

8
9

ความคาดหวังและความพึงพอใจทางการศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
ระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัลของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
การจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก

นายเปรมกมล จันทรกวีกูล
เกรียงศักดิ์ แสงสวาง

13.00-13.15

10

ปญหาเกี่ยวกับสถานะและการคุมครองบุตรที่เกิดจากชายหญิงที่อยูกินฉันสามีภริยา

กมลวรรณ อยูวัฒนะ

13.15-13.30

11

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาภรณ อรุณดี

12

ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จักรพงษ เปรมกมล

13

ปญหาการใชการตีความมาตรา 14 (1) เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ตอ
เด็กและเยาวชนไทย

กฤษยา มะแอ

สมทบ แกวเชือ้

11.30-11.45
11.45-12.00

13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
หองบงกชรัตน A
ผูทรงคุณวุฒปิ ระจําหอง
1. รองศาสตราจารย เสาวภา ไพทยวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา สถาบันเทคโนโลยีพระเจาเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
paper
id
53
41

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัยหลัก

1
2

แบบฝกการเขียนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ การเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
อิทธิพลของการแตงกายและกลามเนื้อของดาราตอการออกกําลังกายของแฟนๆ

ผูชวยศาสตราจารยปณิธาน บรรณาธรรม
อาจารยพราว อรุณรังสีเวช

43

3

ความรุนแรงไมใชเรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยก ที่มีผลตอความสนุกของ
ละครโทรทัศน

อาจารยพราว อรุณรังสีเวช

50

4

The Need for Redefining Thai Slavery in History Textbooks

ญาณินี ไพทยวัฒน

60

5

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์

70
71

6
7

การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษารูปแบบการรูเ ทาทันสือ่ สําหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง

อตินุช เจยงาน
ผูชวยศาสตราจารยสุปราณี วัฒนสิน

เวลา
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45

3
11

8
9

การออกแบบบรรจุภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบา นเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม
ลวดลายผาพิมพแผนทีแ่ หลงทองเที่ยวในประเทศไทย

ศุภวรรณ พันธเกาะเลิ่ง
จรรจิรา โมนา

10

การสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักเรียนภายในชุมชน สําหรับ
โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วินัย หมั่นคติธรรม

11
37

12

การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ
วินัย หมั่นคติธรรม
กรณีศึกษา : เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การฟน ฟูอาคารประวัติศาสตร เพือ่ วิสาหกิจที่มิไดหวังผลกําไรสูงสุด กรณีศกึ ษา : พิพิธภัณฑบา นหลวง
นายกอเกียรติ นิมมล
ราชไมตรี ชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

11.45-12.00
13.00-13.15

13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หองบุษบงกช A
ผูทรงคุณวุฒปิ ระจําหอง
1. รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2.รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล สถาบันเทคโนโลยีพระเจาเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
paper
id
28
76

ลําดับ
1
2

61

3

1
7

4
5

42

6

44

7

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัยหลัก

ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ดร.กนิษฐ โงวศิริ

การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูส ูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม

สมรวย อภิชาติบุตรพงศ
ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน

การศึกษา Carbon materials ที่สงผลตอคุณสมบัติการนําไฟฟาของวัสดุกระตุน
การศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุด
การเสริมสรางศักยภาพพืน้ ที่ที่มแี หลงกําเนิดน้ําเสียเขาสูระบบการติดตามเฝาระวังดานคุณภาพน้าํ ใน
พื้นทีล่ ุมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผศ.สมศักดิ์ มีนคร
นางสาวปริณฐั แซหวุน
นายชัยศรี ธาราสวัสดิพ์ ิพฒั น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้าํ ทะเลตอการใชประโยชนทดี่ ินในเขตเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อาจารยวิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ

เวลา
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45

51

8

ผลการปองกันรังสีของขาวไรซเบอรี่ ขาวก่าํ ดอยมูเซอและเปลือกมังคุด ในเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟ
นางสาวมนชนก บํารุงชัย
ไซด

11.45-12.00

55

9

ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณชายฝงทะเลในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน ตําบลบางแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ เจริญโภคราช

13.00-13.15

69

10

การพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใชหลักการไมโครสเกล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกรณ เลิศสุวรรณ
ไพศาล

32

11

รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่เปนดัชนีบงชี้ความแกเหมาะสําหรับนําไปรับประทาน : กรณีศึกษา
สมโอ แตงโม มะมวง ทุเรียน สับปะรด กลวย

ดร.โกมล ไพศาล

12

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการในวิชาฟสิกส 1ของ นักศึกษาฟสิกสชั้นปท1ี่
สาขาฟสิกสประยุกตทไี่ ดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไข ในการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดร.วิชาญ เลิศลพ
สวนสุนันทา

33
34

13

การจัดการระบบบําบัดน้าํ เสียทีเ่ หมาะสมในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ

ดร.วิชาญ เลิศลพ

13.15-13.30
13.30-13.45

13.45-14.00
14.00-14.15

คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจยั เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------------------------------

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรญั รักษ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

เจาภาพรวม
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

คณะกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา
ผูชวยศาสตราจารย ภูสิทธ ภูคําชะโนด
นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ
นางสาวขนิษฐา พลับแกว
นายวุฒิกร มะลิคง
นายอนุพันธ สุทธิมาร
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ
นายวันจักร นอยจันทร
นางสาวอนุธิดา แสงใส
นางสาวอทิตยา บัวศรี
นางสาวชไมพร ยะปวง
นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย
นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริหาร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและเผยแพร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อเรื่อง
การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่
21ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รูปแบบการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับ
ผูขับรถสาธารณะแท็กซี่

ผูวิจัยหลัก

หนา

สมหมาย ปวบุตร

1

บุตรศิรินทร จิวพานิชย

13

กลัญู เพชราภรณ

22

ดวงกมล ฐิติเวส

31

5

พฤติกรรมผูดูแลเด็กในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สุมาลา สวางจิต

41

6

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการและการออกกําลังกายในเด็กวัยเรียน

มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ

51

7

บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรธุรกิจ

อภิญญา วิเศษสิงห

58

8

การจัดการขยะชุมชน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วรันลักษณ ภักดิ์ใจดี

64

9

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑOTOPผาพื้นเมืองของจังหวัด ยะลาของผูบริโภค

ญาลดา พรประเสริฐ

70

10

ปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
นลิน สีมะเสถียรโสภณ
ภัฏสวนสุนันทา

85

11

กลยุทธการแกปญหาหนี้สินของผูประกอบการรายยอย

ศิวิไล ชยางกูร

93

12

เครือขายทางสังคมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย

ภัทรภร พลพนาธรรม

102

วิศวะ อุนยะวงษ

113

สาวิตรี สุวรรณโณ

120

บัณฑิต ผังนิรันดร

128

อรัญ ขวัญปาน

143

เอกณรงค วรสีหะ

155

เปรมกมล จันทรกวีกูล

169

สุดาภรณ อรุณดี

181

จักรพงษ เปรมกมล

187

กฤษยา มะแอ

196

ปณิธาน บรรณาธรรม

207

พราว อรุณรังสีเวช

215

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

การสรางคุณคาในการจัดการซัพพลายเชน กรณีศึกษาของสินคา OTOP ประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มในจังหวัดนนทบุรี
Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among Student’s Parents
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของผูปกครอง
แบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส
ปริมาณอุปสงคและสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชน อําเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานี
การเปดรับขาวสาร และการรับรูโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภค อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัลของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปญหาการใชการตีความมาตรา 14 (1) เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 ตอเด็กและเยาวชนไทย
แบบฝกการเขียนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ การเขียนภาษาไทยสําหรับ
นักศึกษาจีน
อิทธิพลของการแตงกายและกลามเนื้อของดาราตอการออกกําลังกายของแฟนๆ

สารบัญ(ตอ)
ลําดับ
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อเรื่อง
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษารูปแบบการรูเทาทันสื่อสําหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง
การออกแบบบรรจุภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัด
นครปฐม
ลวดลายผาพิมพแผนที่แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
การสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักเรียนภายในชุมชน
สําหรับโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในโรงเรียนและชุมชน
โดยรอบ กรณีศึกษา : เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผูวิจัยหลัก

หนา

ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์

222

อตินุช เจยงาน
สุปราณี วัฒนสิน

233
244

ศุภวรรณ พันธเกาะเลิ่ง

255

จรรจิรา โมนา

264

วินัย หมั่นคติธรรม

273

วินัย หมั่นคติธรรม

283

31

การฟนฟูอาคารประวัติศาสตร เพื่อวิสาหกิจที่มิไดหวังผลกําไรสูงสุด
กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑบานหลวงราชไมตรี ชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

กอเกียรติ นิมมล

290

32

ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กนิษฐ โงวศิริ

314

33

การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง

สมรวย อภิชาติบุตรพงศ

324

34

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม

ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน

335

35

การศึกษา Carbon materials ที่สงผลตอคุณสมบัติการนําไฟฟาของวัสดุกระตุน

สมศักดิ์ มีนคร

344

36

การศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุด

ปริณัฐ แซหวุน

349

37

การเสริมสรางศักยภาพพื้นที่ที่มีแหลงกําเนิดน้ําเสียเขาสูระบบการติดตามเฝาระวัง
ดานคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน

359

38
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บทคัดยอ
การเตรียมนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถและทักษะ จําเปนในการดํารงชีวิตเพื่อใหพ รอมออกไปดําเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิช าชี พ พ.ศ.2556 ด า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) วัตถุประสงคการวิจัย ศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่ อ เสริ มสร า งคุ ณลั ก ษณะ
ความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 แผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest- Posttest Design วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t - test for Dependent Sample และ ttest for Independent Sample ในรูป Difference Scores ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีคุณลักษณะตามที่ ไ ด รั บ รู ป แบบ
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกลุม
รัต นโกสิ น ทร หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะ การจัดกิจกรรม ควร
เนนใหนักศึกษาลงมือกระทํา และฝกปฏิบัตอิ ยางตอเนื่องจริงจัง ใหเห็นประโยชนและนําไปใชเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต
ครูผูสอนมีหนาที่อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําปรึกษา สรางแรงบันดาลใจในการทําความดี ปลุกความคิ ด ดี คิ ด เป น คิ ด
บวก และชื่นชมใหกําลังใจเมื่อทําความดี เปนแรงเสริมทางบวกใหนักศึกษา มีความมั่นใจในการทํ า สิ่ งที่ ดี ถู ก ต อ งเหมาะสม
ตามที่สังคม คานิยม วัฒนธรรมไทย
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดกิจกรรม, คุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21, คณะครุศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
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Abstract
Students’ preparation with the knowledge, capability and skills is necessary in the 21st century
live, and complying with the provisions of Teachers Council of Professional Standards in 2013. This
research aimed to study and compare the model of Thai teacher Characteristic development in 21st
Century: love and faith in teacher professional and behavior, including good role model in learning and
innovation skills. Research design is randomized control group pretest- posttest. Data analysis was
average, percentage, standard deviation values and t-test for independent in difference scores. The result
indicated that freshmen have Thai teacher characteristics in the 21st Century criteria significantly
increasingly at the level of .05. The suggestions are activity arrangement should 1) focus on continually
and seriously students’ practice, 2) be responsible for facilitating,3) advise and inspire to behave well, 4)
think positively and appreciate with that, 4) be confident in doing good things right according to the social
values of Thai culture.
Keywords: Activity development model, Thai Teacher Characteristics in 21st Century, Faculty of
Education, Rattanakosin Rajabhat University Group
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ ๗
บทนํา
ในการเตรียมนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปนในการดํารงชีวิต เพื่อใหพ รอมออกไปดําเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ดานมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จําเปนตองจัดกระบวนการบมเพาะโดยอาศัยการบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่ เ กี่ ยวข อ งมาใช อ ย า ง
เหมาะสมเพื่อใหการพัฒนานักศึกษาที่จะออกไปเปนครูในศตวรรษที่ 21 ใหเปนครูมืออาชีพ เปนคนดีคนเกง และมีค วามสุ ข
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ที่กําหนดไวและใหทันกับสถานการณโลก
ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)(คุรุสภา : 2556) ซึ่งประกอบดวย 1) จรรยาบรรณตอตนเอง
ผูประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชี พ ทางการศึ ก ษา ต อ งรั ก
ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ ผูประกอบ
วิชาชีพ ทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่ โ ดย
เสมอหนา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยา งเต็ ม
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิใจ ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิต ใจ ต อ งไมก ระทํ า ตนเป น
ปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ ตองใหบริการดว ยความจริ งใจ
และเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบ
วิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สราง
ความสามัคคีในหมูคณะ 5) จรรยาบรรณตอสังคม ผูประกอบวิชาชีพ ทางการศึ ก ษา พึ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป น ผู นํ า ในการ
อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 3Rs 8Cs (แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, 2560) 3Rs ได แ ก
การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิ ด เลขเป น (Arithmetic) 8Cs ได แ ก ทั ก ษะด า นการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ
และทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม
ตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทา
ทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหนาที่หลักในการผลิ ต บั ณฑิ ต ครู ที่ ดี ดั งนั้ น การเสริ มสร า งคุ ณลั ก ษณะ
ความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่จะเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติให อ ยู ใ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเปนพลโลกในศตวรรษที่ 21 อยางเต็มภาคภูมิ จึงจําเปนที่จะตองเสริมสร า งความรั ก และศรั ท ธาใน
วิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ดา นทั ก ษะการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม โดยการสราง
ความรูความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนหลอหลอมอบรม บมเพาะ ขัดเกลา ปลูกฝง ปลุกจิตสํานึก ฝกปฏิบัติ จัด กิ จกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลายและสรางสรรค เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหนักศึกษาเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ มีสติปญญา มี
ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาในความเปนไทย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรัก และศรัทธาใน
วิชาชีพ ครู มีพฤติกรรมอันเปนที่ยอมรับของสังคมสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและอยูรวมกันฉันทพี่นอง
ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางสรรคความรูและประสบการณที่ไดรับไปถายทอดใหกับ
ผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ พั ฒ นาเป น องค ค วามรู ข องตนเอง ด วย
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรู ด วยใจอย า งใคร ค รวญ เน น การ
พัฒนาดานอารมณ ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ เกิดความรัก ความเมตตา
ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมบูรณรวมถึง
การเปนพลเมืองไทยที่ดีและเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพการอยูรวมกันอยางสันติสุขของประชาคมอาเซียน
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเป น ครู ไ ทยในศตวรรษที่ 21
ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมและกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาด า นความรั ก และ
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ศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี
ภูมิคุมกันเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุ ค ป จจุบั น และเป น การปลู ก ฝ งให นั ก ศึ ก ษาที่ จะออกไปเป น ครู มี
กระบวนการคิด มีวิถีชีวิตในการดํารงตนอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย มีความเปนไทย มี
จิตสํานึกที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อมุงใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการพัฒนาศักยภาพใหเปนครูไทยพันธุ ใ หมที่
สามารถพัฒนาศักยภาพผูเรียนเตรียมความพรอมคุณลักษณะของคนเพื่ออยูในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเปนพลโลกใน
ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ด า น
ความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเป น ไทย ด า นทั ก ษะการเรี ยนรู แ ละ
นวัตกรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรกลุมทดลองระหวางกอ นและหลั งการ
ทดลอง
สมมุติฐาน
ผลการสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั้นปที่
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏ กลุ มรั ต นโกสิ น ทร พบวา ภายหลั งการใช รู ป แบบการจัด กิ จกรรมเพื่ อ เสริ มสร า ง
คุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชกลุมรัตนโกสินทร มีผล
ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ด า นทั ก ษะการเรี ย นรู
และนวัต กรรมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู หมายถึง การแสดงออกดวยความรัก ความชื่นชม เชื่อถือ เลื่ อ มใสและ
เชื่อมั่นในวิชาชีพ ครูวาเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสําคัญและจําเปนตอสังคม ซึ่งประกอบดวย
1.1 แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพครู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความชื่นชม เลื่ อ มใส เห็ น
คุณคา และพรอมอุทิศตนเพื่อประโยชนตอวิชาชีพครู
1.2 ยกย อ ง ชื่ น ชมบุ ค คลที่ ประสบความสํา เร็ จในวิชาชี พครู ห มายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ งการยกย อ ง
ชมเชยเพื่อนครูที่ประสบผลสําเร็จในวิชาชีพครู และแสดงตนวาเปนครูอยางภาคภูมิ
1.3 ยึดมั่นในอุดมการณ ปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึ งการมีห ลั ก
ปฏิบัติในการดํารงตนในความเปนครู พรอมที่จะปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีข องวิชาชีพครู
2. ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติเปน แบบอย า งที่ ดี ใ น
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีบุคลิกภาพ กิริยามารยาทในการประพฤติ ปฏิบัติตนไดถูกตองและเปนแบบอยางที่ดี
เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ไดแก
2.1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยหมายถึง การประพฤติการปฏิบัติตน
ที่แสดงออกถึง การเปนพลเมืองดี โดยปฏิบัติตามบรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม มีจิตสํานึกของความเปน
ชาตินิยม มีความศรัทธา ยึดมั่นในศาสนาที่นับถือ และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2.2 บุคลิกภาพและกิริยามารยาทหมายถึง การประพฤติการปฏิบัติตนที่แสดงออกในดานกิริ ยา วาจาที่ มีแ บบ
แผนในการประพฤติปฏิบัติ ที่ถือวาสุภาพเรียบรอย ออนนอม มีความสํารวม ถูกกาลเทศะ และปฏิบัติสิ่งที่พอเหมาะพองาม
รวมทั้งการแตงกายที่มีระเบียบเหมาะสมกับเทศะ
2.3 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมหมายถึง การประพฤติการปฏิบั ติ ต นโดย
การเห็นคุณคาของการออกเสียงสระ พยัญชนะไดถูกตองชัดเจน การเขี ยนได ถู ก ต อ งตามหลั ก ภาษา ใช คํ า พู ด ได ถู ก ต อ ง
เหมาะสมกับกาลเทศะและสถานภาพของบุคคล ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ
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3. ทั ก ษะดานการเรีย นรูแ ละนวั ตกรรม หมายถึง การปฏิบัติตนในการเปนผูสามารถมีความคิดสรางสรรค แ ละ
นวัตกรรม มีก ารคิ ด อย า งมีวิจารณญาณและการแก ป ญ หา มีการสื่อสารและความรวมมือ ไดแก
3.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม หมายถึง รูจักการใช เทคนิคการ
สรางความคิดที่หลากหลาย สรางแนวคิดใหมและ มีคุณคา และสามารถอธิบาย ขัดเกลา วิเคราะหและประเมิน แนวคิด ของ
ตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสรางสรรคใหมากขึ้น ทํางานอยางสรางสรรครวมกับผูอื่น และนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติ
3.2 การคิ ด อย า งมีวิจารณญาณและการแก ป ญ หา หมายถึง การมี
เหตุผล การคิดอยางเปนระบบ วิเคราะหและประเมินทางเลือกตาง ๆ สังเคราะหแ ละเชื่อมโยงข อ มูล สารสนเทศต า ง ๆ ได
ตีความ ขอมูลสารสนเทศและลงขอสรุปบนฐานการวิเคราะหที่นาเชื่อถือ และสามารถสะทอนผลไดอยางมีวิจารณญาณจาก
ประสบการณ และการเรียนรู
3.3 การสื่อสารและความรวมมือ หมายถึง สื่อสารถายทอดความคิดไดอยางชัดเจนในการพู ด การเขี ยน และ
ทักษะการสื่อสารทางอวัจนภาษา หลากหลายรูปแบบและบริบท ฟงอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ เขาใจความหมาย ความรู คานิยม
ทัศนคติ และเจตนารมยของผูพดู ใชการสื่อสารเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่หลากหลาย ในการใหขอ มูล การสอน การกระตุน
หรือการโนมนาว ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดการยอมรั บ ในที มงานที่ ห ลากหลาย มีค วามยื ด หยุ น และ
ประนีประนอมเพื่อใหเกิดประโยชนและบรรลุเปาหมายรวมกัน มีความรับผิดชอบในการทํางานร วมกั น และเห็ น คุ ณค า ของ
ผูรวมงานในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของทีมงาน
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนกลุมรัตนโกสินทร มีกิจกรรมการเรียนรู 2 กิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจกรรมจิตตปญญาศึกษามีกิจกรรม 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สํารวจความคิด ทําจิตสงบ เตรียมตัวเองใหพรอมเรียนรูก ิจกรรม สวดมนต นั่งสมาธิ
check in
ขั้นที่ 2 เปดประตูสูความคิด จุดประกาย ยั่วยุใหเกิดความคิดกิจกรรมตั้งคําถาม กําหนด
ประเด็นใหคิด ชวนใหไตรตรอง ใครครวญอยางลึกซึ้ง หรือการคิดเชื่อมโยงภายในกับภายนอกดวยตนเอง
ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมฟงอยางลึกซึ้งดวยสุนทรียะสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันและกันในรูปแบบกลุมยอยขยายสูกลุมใหญ
ขั้นที่ 4 ทบทวน ใครครวญ สรุป กิจกรรม ใครครวญ ไตรตรอง ประมวลความคิดความเขาใจจน
สรุป รวบยอดไดดวยตนเอง
ขั้นที่ 5 รายงานผล กิจกรรม สรุปและรายงานผลเพือ่ สรางแนวคิดและองคความรูรวมกัน
ตลอดจนเผยแพรขอคิดที่ตนไดเรียนรูไ ปสูผ ูอนื่
4.2 กิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาปญหา
ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัตกิ าร
ขั้นที่ 3 ดําเนินงานตามแผนและเรียนรูข ณะปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลงาน
ขั้นที่ 5 นําเสนอผลงาน
วิธ ีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาทดลอง มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก ไดแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรจํานวน 1,500 คน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1.2 กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กลุ ม
รัตนโกสินทรจํานวน 5 แหงๆละ 20 คน รวม 100 คน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุ รี ที่ เ รี ยนในวิช า
ความเปนครูวิชาชีพ (EDU 1102) และกลุมควบคุม จํานวน 100 คน ที่เรียนในวิชาหลักการศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง
2. ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
3. ตัวแปรการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
1) กิจกรรมจิตตปญญาศึกษาเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความ
รัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย
2) กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ดานทั ก ษะการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม
3.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย
ผลการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย
1) ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ครู ประกอบดวย แสดง
ความชื่น ชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพครูยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู ยึ ด มั่น ในอุ ด มการณ
ปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพครู
2) ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
บุคลิกภาพและกิริยามารยาท เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
3) ทั ก ษะด า นการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณและการแก ป ญ หา การสื่อสารและความรวมมือ
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
2) กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1) แบบวัดคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ครู
ดานการดํารงชีวิตอยางพอเพียง ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ดานทักษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ด า นทั ก ษะการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม ดานทักษะชีวิตและอาชีพ
2) แบบสังเกตการณและบันทึกพฤติกรรม
3) แบบประเมินตามสภาพจริง
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1) การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลั ก ษณะความเป น ครู ไ ทยในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ประกอบดวย 2 กิจกรรมดังตอไปนี้
1.1 กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดา นการประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ป น
แบบอยางที่ดีในความเปนไทย ซึ่งในแตละกิจกรรมประกอบดวย
1. ชื่อกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
3. วิธีดําเนินการซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สํารวจความคิด ทําจิตสงบ เตรียมตัวเองใหพรอมเรียนรู กิจกรรมสวดมนตนั่งสมาธิ Check in
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ขั้นที่ 2 เปดประตูสูความคิด จุดประกาย ยั่วยุใหเกิดความคิด กิจกรรมตั้งคําถาม กําหนดประเด็นใหคิด
ชวนใหไตรตรอง ใครครวญอยางลึกซึ้ง หรือการคิดเชื่อมโยงภายในกับภายนอกดวยตนเอง
ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมฟงอยางลึกซึ้งดวยสุนทรียะสนทนา แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ร ะหวา งกั น
และกันในรูปแบบกลุมยอยขยายสูกลุมใหญ
ขั้นที่ 4 ทบทวน ใครครวญ สรุป กิจกรรมใครครวญ ไตรตรอง ประมวลความคิดความเขาใจจนสรุ ป รวบ
ยอดไดดวยตนเอง
ขั้นที่ 5 รายงานผล กิจกรรม สรุปและรายงานผลเพื่อสรางแนวคิด และองคความรูรวมกันตลอดจน
เผยแพรขอคิดที่ตนไดเรียนรูไปสูผูอื่น
กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา ไดผานการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มี
คาความเหมาะสมระหวาง 4.20 - 5.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด และมีคาดัชนีความสอดคลองระหวา ง 0.80-1.00
พรอมทั้งได ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ มใ ช ก ลุ มตั วอย า งเพื่ อ ปรั บ ปรุ งให
เหมาะสมที่จะนําไปใชในการทําวิจัยตอไป
1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ทั ก ษะด า นการเรี ย นรู  แ ละนวั ต กรรม ซึ่ งในแต ล ะกิ จกรรม
ประกอบดวย
1. ชื่อกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
3. แนวคิด
4. ระยะเวลา
5. สื่อและอุปกรณ
6. วิธีดําเนินการซึ่งประกอบดวยกิจกรรม5ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาปญหา
ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติการ
ขั้นที่ 3 ดําเนินงานตามแผนและเรียนรูขณะปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลงาน
ขั้นที่ 5 นําเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน ไดผานการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 5
ทาน มีคาความเหมาะสมระหวาง 4.20 - 5.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมากที่สดุ และมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.801.00 พรอมทั้งได ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใชกบั นักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงให
เหมาะสมที่จะนําไปใชในการทําวิจัยตอไป
1.3 แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้ง3 ดาน แบบวัดดานความ รัก และ
ศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ทัก ษะด า นการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม เปน
แบบทดสอบสถานการณ ดานละ 30 ขอ จํานวนทั้งสิ้น 90 ขอ โดยแบบทดสอบไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มี
คาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 มี ความยากงายอยูระหวาง 0.20–0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้ น ไป
โดยใชสูตร K–R 20 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)
1.4 แบบสังเกตการณและบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะความเปนครู
ไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดใี นความเปนไทย ทั ก ษะ
ด า นการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองระหวา ง 0.801.00 มีความสอดคลองสามารถนําไปสังเกตและบันทึกพฤติกรรมได
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1.5 แบบประเมินตามสภาพจริง คุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรัก และศรั ท ธา
ในวิชาชีพครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ทัก ษะด า นการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรมโดยใช แ บบ
เกณฑการประเมิน (Scoring Rubrics) ซึ่งจะแบงเกณฑการประเมินในแตละรายการออกเปน 3 ระดับได แ ก ดี มาก ดี และ
พอใช ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 สามารถนําไปประเมิน
ได
6. การดําเนินการทดลอง
การวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการวิจัยพัฒนาทดลอง โดยใชรูปแบบการทดลอง ศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยการสุมวัดกอนและหลังการทดลอง ไดดําเนินการวิจัยดังนี้
1. กอนการทดลอง ใชแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ด า นความรั ก และ
ศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ทัก ษะด า นการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม กั บ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร จํานวน 100 คน ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 เก็บคะแนนไวเปนคะแนนกอนการทดลอง
2. การดําเนินการทดลอง
ชวงที่ 1 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาคุณลักษณะความเปนครู ไทยในศตวรรษที่ 21 ด า น
ความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ครู
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูดี มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ครู ( 3 วัน 2 คืน )
กิจกรรมที่ 4 ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมคายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูดี มีวิถีความเปนไทย ในศตวรรษที่ 21 (3 วัน 2 คืน)
กิจกรรมที่ 6 ปจฉิมนิเทศ
ชวงที่ 2 นักศึกษาเขารวมการเรียนรูแบบโครงงาน ดานทั ก ษะ การเรี ยนรู แ ละนวัต กรรมจํานวน 2
ครั้ง เพื่อใหความรูและแบงกลุมทําโครงงานดานทั ก ษะการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรมซึ่งแบงเปน 2 โครงงาน คือ
1. โครงงานสื่อและนวัตกรรมสรางสรรค
2. โครงงานบริการชุมชนโดยการไปจัดกิจกรรมคายวิชาการ แบงปนความรูสูนองซึ่งนักศึกษาได
ทําโครงงานสื่อและนวัตกรรมสรางสรรค จึงนําสื่อและนวัตกรรมสรางสรรคที่สรางขึ้นไปใชในการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนใน
โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร โรงเรียนที่อยูในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
ชวงที่ 3 นักศึกษาปฏิบัติตามโครงงาน
ชวงที่ 4 นักศึกษานําเสนอโครงงาน
3.หลังการทดลอง ภายหลังสิ้นสุดการทดลองแลว 1 สัปดาห ใหนักศึกษากลุมทดลอง ทําแบบทดสอบวัด
คุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ดานการประพฤติปฏิบัตเิ ปนแบบอยางที่ดี
ในความเปนไทย ทั ก ษะด า นการเรี ยนรู  แ ละนวั ต กรรม ชุดเดียวกับที่ใชประเมินกอนการทดลองเก็บคะแนนไวเปนคะแนน
หลังการทดลอง (Posttest)
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครูไ ทยในศตวรรษที่ 21 ด า นความรั ก และศรั ท ธาใน
วิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ดา นทั ก ษะการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรมของนักศึ ก ษา
ชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ไดผลดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ ครู
ของนักศึกษากลุมทดลองระหวางกอนและหลังการทดลอง
S.D
t
df
p-value
การทดลอง
n
X
100
15.95
2.05
กอนการทดลอง
30.54
59
.05*
หลังการทดลอง
100
26.17
1.40
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษ
ที่ 21 ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ของนักศึกษากลุมทดลองระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไววา ภายหลังการจัดกิจกรรมนักศึกษากลุม ทดลองที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา) มีความรัก และศรัทธาใน
วิชาชีพ ครู สูงกวากอนการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานการประพฤติปฏิบัติเปน
แบบอยางที่ดีในความเปนไทย ของนักศึกษากลุมทดลองระหวางกอนและหลังการทดลอง
การทดลอง
n
df
p-value
S.D
t
X
กอนการทดลอง
100
15.95
2.05
30.54
59
.05*
หลังการทดลอง
100
26.17
1.40
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21
ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทยของนักศึกษากลุมทดลองระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมจิตต
ปญญาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววา ภายหลั งการจัด กิ จกรรมนั ก ศึ ก ษากลุ ม
ทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา) มีการ
ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย สูงกวากอนการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ทัก ษะด า นการเรี ยนรู แ ละ
นวั ต กรรมของนักศึกษากลุมทดลองระหวางกอนและหลังการทดลอง
df
p-value
การทดลอง
n
S.D
t
X
กอนการทดลอง
100
15.95
2.05
30.54
59
.05*
หลังการทดลอง
100
26.17
1.40
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของนักศึกษากลุมทดลองระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบกิ จกรรมเพื่ อ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไววา ภายหลังการจัดกิจกรรมนักศึกษากลุม ทดลองที่ไดรบั การจัดกิจกรรมดวยคุณลักษณะความ
เปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน) มีทัก ษะด า นการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรมสู งกวา ก อ นการจัด
กิจกรรม
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรั ก และ
ศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ดานทักษะการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร สรุปผลการวิจัยและประเด็นอภิปรายดังนี้
ผลการทดลองใชรปู แบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรัก และ
ศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ดานทักษะการเรี ยนรู แ ละนวัต กรรม ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกลุ มรัตนโกสิ นทร ห ลั งการทดลองสู งกวา ก อ นการทดลอง อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสอดคลองกับเหตุผลดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ของนั ก ศึ ก ษาหลั งเข า
รวมกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้แสดงวากิจกรรมจิตตปญญาศึกษา สามารถเสริมสรา งให
นักศึกษามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครู ดังที่ วิจักขณ พานิช (2550) ไดอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูดานในของตนเอง
ดวยใจอยางใครครวญซึ่งประกอบดวยการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ และการเฝามองเห็นตามที่เปนจริง ผล
การเรียนรูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง ทําใหเกิดความรักความเมตตา เกิดปญญานํามาปรับประยุกตใชใน
ชีวิตไดอยางสมดุล ในกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา สงผลทําใหนักศึกษา มีความรูสึกรัก ชื่นชม เชื่อถือ เลื่ อ มใสและเชื่ อ มั่น ใน
วิชาชีพ ครูวาเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสําคัญและจํา เป น ต อ สั งคม เพราะนั ก ศึ ก ษาได ล งมือ ปฏิ บั ติ จริ ง เป น
ประสบการณตรงที่มีความหมายตอชีวิต ไดรวมมือกับเพื่อนที่มีความสนใจและความถนั ด เหมือ นกั น ทํ า ให มีค วามรั ก ความ
สามัคคีในการทํางานเปนหมูคณะ มีความรวมมือรวมใจกัน ทําหนาที่ของตนดวยความตั้งใจจริงไดใชทักษะการสื่อสาร เทคนิค
และกลวิธีในการถายทอดความรูโดยการไปจัดกิจกรรมใหกับนอง ๆ ในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มีความรู สึ ก ภาคภู มิใ จ
และเห็นคุณคาของตนเองที่สามารถทําตนใหเปนประโยชนตอ ตนเอง พรอมอุทิศตนเพื่อประโยชนตอวิชาชีพครูแ ละสังคม และ
ยังไดฝกกระบวนการในการทํางาน การวางแผนการทํางาน การคิด การวิเคราะห เกิดการเรียนรูที่จะแกไขป ญ หาต า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหวางการทํางานอยางมีสติ ไดใชความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเองในการชวยเหลือผูอื่น และยกย อ ง
ชื่ น ชมบุ ค คลที่ ประสบความสํา เร็ จในวิ ช าชี พครู และแสดงตนวาเปนครูอยางภาคภูมิ ยึดมั่นในอุดมการณ ปกปองเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของวิชาชีพครู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุพชิ ญา โคทวี (2557) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อเสริมสรางจิตวิญาณความเปนครู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร ในสั งกั ด มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครูคือ 1) การเห็นคุณคาในตนเอง : มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย 2) การเห็นคุณคาผูอื่น: มีความเสียสละ มีความรักเมตตาผูอื่น
และสรรพสิ่งรอบตัว 3) การเห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ: เคารพสิทธิผูอื่น เคารพกฎเกณฑของสังคม คิดดีหรือคิด
บวก และทําประโยชนเพื่อผูอื่น
2. คุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานการประพฤติปฏิ บัติเ ปน แบบอย างที่ดีใ นความเปน ไทย
ของนักศึกษาหลังเขารวมกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้แสดงวากิจกรรมจิต ตป ญ ญาศึ ก ษา
สามารถเสริมสรางใหนักศึกษามีการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปนไทย ดังที่ประเวศ วะสี (2550) ไดกลาววา
การเรียนรูที่มุงพัฒนาดานในดวยจิตตปญญาศึกษาจึงเปนอีกทางเลือกหนึง่ ในการวางพืน้ ฐานดานจิตใจและกระบวนทัศนใหมที่
เปนองครวมอยางแทจริง โดยเนนการสงเสริมศักยภาพของมนุษยใหเขาถึงความดี ความงาม และความจริง ที่จะสามารถชวย
ใหคนในสังคมดํารงชีวิตและกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยจิตสํานึกที่ดีงามและมีความรับผิ ด ชอบ และร วมกั น นํ า พาสั งคมไทยไปสู
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ความสุขที่แทจริง ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจากปญ ญา ความตระหนักรู และความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ จิต ตป ญ ญาศึ ก ษามี
กระบวนการที่ใหนักศึกษาไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับเพื่อนในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน
ไดเปดใจยอมรับฟงความคิดของเพื่อนไดแลกเปลี่ยนความรูสึก ความคิด และประสบการณของกันและกัน ชว ยกั น สรุ ป และ
รายงานผลเพื่อสรางแนวคิดและองคความรูทไี่ ดจากการเขารวมกิจกรรมดานการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความเปน
ไทยตลอดจนเผยแพรขอ คิดที่ตนไดเรียนรูไปสูผอู ื่นทําใหเกิดการเห็นใจ เขาใจผูอื่น เกิดความรัก ความเมตตาตอตนเอง พอแม
ครอบครัว เพื่อนและสังคมสวนรวม ซึ่งสนับสนุนแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่เนนและใหคุณคาในเรื่องการเรียนรูด วยใจอย า ง
ใครครวญ เพื่อเขาใจเขาถึงและพัฒนาผานกิจกรรม และกระบวนการที่หลากหลาย มีเปาหมายกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น
พื้นฐานทางความคิดและจิตสํานึกใหม เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง (จุมพล พูนภัทรชีวิน, 2551) จึงสงผลใหนักศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีบุคลิกภาพ กิริยามารยาทในการประพฤติ ปฏิบัติ ต นได
ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดี เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่ อ สารได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม มีจิต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ นการ
ประพฤติปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ครู ด า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น (จรรยาบรรณของวิช าชี พ ) และนํ า ไปปรั บ
ประยุกตใชในการประพฤติปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันทนี ย
นามสวัสดิ์ (2556) ที่ไดศึกษาผลการใชจิตตปญญาศึกษาเพื่อสรางเสริมคุ ณลั ก ษณะความเป น ครู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบวา นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การจัด การเรี ยนรู โ ดยกระบวนการจิต ตป ญ ญาศึ ก ษามี
พฤติกรรมความเปนครู ขณะฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งดานจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอ
ผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม
3. คุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ของนักศึกษาหลัง เข า ร วม
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้แสดงวากิจกรรมการเรี ยนรู แ บบโครงงาน สามารถ
เสริมสร า งให นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต นเป น ผู มีค วามคิ ด สร า งสรรค แ ละนวัต กรรม มีก ารคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณและการ
แก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค มีการสื่อสารและความรวมมือกับผูอ ื่นอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาว
วา ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก การเรียนรู ให
นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา หรือปฏิบัติ แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรี ยนรู
แบบนี้เรียกวา PBL (Project-Based Learning) ซึ่งนักศึกษาไดเรียนรูดวยการศึกษา คนควาและลงมือปฏิบัติตามความถนั ด
และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร ทําใหทํางานอยางมีระบบ มีกระบวนการทํางานและทํางานรว มกั บ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขโดยการแบงกลุมทําโครงงานสื่อและนวัตกรรมสรางสรรค และนําสื่อและนวัตกรรมสรางสรรค ที่สราง
ขึ้นไปใชในการจัดกิจกรรมโครงงานบริการชุมชนโดยการไปจัดกิจกรรมคายวิชาการ แบงปน ความรู สู น อ งให กั บ นั ก เรี ยนใน
โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร โรงเรียนที่อยูในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และไดนําเสนอโครงงาน โดยมีครูผูสอนคอยกระตุน แนะนําใหกําลังใจและคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวัฒน นิยมไทย (2553) ที่กลาววา การเรียนการสอนดวยโครงงานเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการเลือกในสิ่งที่สนใจ ไดลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการทํางานเป น
ขั้นตอน เพื่อนําาไปสูความรูใหม ๆ สามารถบูรณาการเรียนรูแบบโครงงานในรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมได โดยมีผูสอนหรือ
ผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชดิ และสอดคลองกับแนวคิดของ Hargis (2005) ที่ ระบุวา การสอนแบบโครงงานเปน
วิธีการสอนเชื่อมโยงผูเรียนเขากับการคนพบจากคําถาม ขอสงสัย ตามความสนใจ ซึ่งผูเรียนใชการคิด กระบวนการคนหาและ
การเรียนรูรวมกันเปนกลุมผูเรียนดวยกัน
ขอเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา ครูผูสอนมีบทบาทสําคัญที่ตองนําพาลูกศิษยใหเรียนรูโดยหยั่งใหถึง ราก ที่ มา
ของแนวปฏิบัติหรือเครื่องมือ วิธีการที่ใช เพื่อใหเห็นถึงจุดมุงหมายที่แทจริงของการฝกปฏิบัตินั้น ๆ จนสามารถซึมซับรับเอา
แนวคิด หรือกระบวนทัศนที่สงผานมากับแนวทาง และประสบการณที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติจากแกนแกนของจิต ตป ญ ญา
ศึกษา โดยไมลืมที่จะทําใหเห็นถึงความสอดคลองกับวิถีชีวิตตามยุคสมัย
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานควรเนนในเรื่องของการลงมือกระทํา และฝกปฏิบัติตามวิธีการที่เลือกวา
เหมาะสมกับตนเองอยางตอเนื่องจริงจัง ใหผูเรียนเห็นประโยชนและนําไปใชเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตโดยเชื่อมโยงถึ ง
คุณคาสูงสุดเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เอกสารอางอิง
คุรุสภา. (2556). มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา.
จุมพล พูลภัทรชีวิน.(2551).จิตตปญญาศึกษา : รุงอรุณแหงจิตสํานึกใหมทางการศึกษาหนังสือรวมบทความ
การประชุมวิชาการประจําป 2551. นครปฐม: โครงการศูนยจิตตปญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.
วันทนีย นามสวัสดิ์ (2556) ผลการใชจิตตปญญาศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ.ดุษฎีนิพนธ กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิจักขณ พานิช. (2550). เรียนรูดวยใจอยางใครครวญ : การศึกษาดั่งเสนทางแสวงหาทาง จิตวิญญาณ. กรุงเทพฯ:
สวนเงินมีมา.
วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ : พริกหวาน
กราฟฟค.
สุวัฒน นิยมไทย. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใชโครงงานเปนฐานใน
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการแกปญหาสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช าง
อุตสาหกรรม. วิทยานิพนธปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
พวงรัตน ทวีรัตน. (2543). วิธ ีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. (พิมพครั้งที่ 7) กรุงเทพมหานคร :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประเวศ วะสี. (2550).ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย: มหาวิทยาลัยกับจิตตปญญาศึกษาและไตรยางคแหงการศึกษา.
กรุงเทพฯ : ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
Hargis, J. (2005). Collaboration, Community and Project-Based Learning - Does It Still Work Online?.
Instructional Media, 32(2).
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การพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บุตรศิรินทร จิวพานิชย และ ชัยวัฒน จิวพานิชย
Email : butsirin.je@ssru.ac.th
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 จํา นวน 63 คน โดยกํ า หนดกลุ มตั วอย า งใช วิธีก ารสุ มแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอนโดยผู วิจัย เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช ใ นการทดลอง ได แ ก ชุ ด การเรี ยน
ภาษาอังกฤษเรื่องอาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิเคราะหขอมูล ไดแกการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูตามเกณฑที่กํ า หนด
เทากับ 83.91 / 86.98 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใช t - test เทากับ 58.61
มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาพบวาไดแก ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเรื่ อ งอาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพ 83.91 / 86.98 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
ที่ตั้งไว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคา t เทากับ 58.61 และสามารถนําไปใชเป น แนวทางในการพั ฒ นาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอื่นตอไป
คําสําคัญ : ชุดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, โปรแกรม ActivInspire, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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The Development of Learning and Teaching English Media Package by Using ActivInspire
Program for Prathomsuksa 1 Students of Demonstration School of Suan Sunandha
Rajabhat University
Butsirin Jewpanich and Chaiwat Jewpanich
Email : butsirin.je@ssru.ac.th
Abstract
The purpose is to study the efficiency of the Learning and Teaching English Media Package by
using Activinspire Program for Prathomsuksa 1 Students in Demonstration School of Suansunandha
Rajabhat University
The samples group is 63 students from Prathomsuksa 1, academic year 2016. Tools used in the
study were a lesson plan, and web Achievement tests.
It was found that the efficiency of Learning Teaching English Media Packet, by using ActivInspire
Program for Prathomsuksa 1 Student of Demonstration School Suansunandha Rajabhat University was
83.91/ 86.98, comparing to the achievement before and after learning the lesson on web by using t - test
was 58.61 and significantly at .05 level of satisfaction.
Keywords: Learning and Teaching English Media Package, ActivInspire Program, Demonstration School of
Suansunandha Rajabhat University
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บทนํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพ.ศ.2542 หมวด4 แนวการจัดการศึกษา และหมวด 9 เทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา เปนปจัยทางดานกฎหมายที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีเทคโนโลยีมาสนับสนุนตอการเรียน
มากขึ้นดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542)
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผเู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง
ตอไปนี้
(1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก
รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญ ญา
(4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเ รียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล
(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพือ่ ปองกันและแกไข
ปญหา
(3) จัดกิจกรรมใหผเู รียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด านตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
คานิยม ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูแ ละมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูส อนและผูเ รียน
อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝาย เพือ่ รวมกันพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศูนยการกีฬา
และนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ รียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูกันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ
และใหนําผลการประเมินผูเรียนตาม
วรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
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มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม
มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน่ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภ ายในชุมชน เพือ่ ใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก
เลือกสรรภูมปิ ญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน
มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเ รียนในแตละระดับการศึกษา
หมวด 9 เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคลืน่ ความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จาํ เปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอืน่ เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน
มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ
อื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิต
และมีการใหแรงจูงใจแกผผู ลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมกี ารแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได
เพื่อใหมีความรูแ ละทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา รวมทั้งการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพื่อใหเกิดการใชทคี่ ุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรูของคนไทย
มาตรา ๖๘ ใหมกี ารระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน
และผลกําไรทีไ่ ดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการ
พัฒนาคนและสังคมหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให
เปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาทีพ่ ิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและประสานการวิจัย การ
พัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาให “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวง
วัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนการจะสงเสริมใหคนไทย นักเรียนไทยมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จะตองพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และสติปญ ญาทางอารมณที่เขมแข็ง สามารถศึกษาหา
ความรูและตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง
การเรียนรูด วยตนเองในปจจุบันมีเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนมากมาย อยูที่ผสู อนหรือผูส นับสนุนการสอนจะมีมุมมอง
การนําเทคโนโลยีเหลานัน้ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนและตองเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไรภายใตทรัพยาการที่มีอยู
ในปจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทามีการจัดหาเทคโนโลยีที่เขามาสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยใชกระดาน Smart Board และโปรแกรม ActivInspire ซึ่งในขณะนีถ้ ือวาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอยูแลว ตอนนี้ก็เหลือแตผูสอนที่จะนําเทคโนโลยีกระดาน Smart Board และโปรแกรม ActivInspire
มาใชใหเกิดประโยชนตอไป ดั้งนั้นทางคณะนักวิจัยจึงมีความสนใจจะนํา กระดาน Smart Board และโปรแกรม ActivInspire
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มาใชประกอบการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด การเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมมติฐานของการศึกษา
ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จํานวน 451 คน
2. กลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปที่1 จํานวน 63 คน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559
3. วิชาทีใ่ ชทดลองคือภาษาอังกฤษ เรื่อง My Job
เครื่องมือที่ใชใ นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนัก เรี ยนประถมศึ ก ษา ชั้ น ป ที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.แบบทดสอบสําหรับ บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire
ผลการวิเคราะหขอมูล
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1 ) ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2 )ของชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ
โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคา
E1 /E2 = 83.91 / 86.98 โดยคา E1 ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียนคิดเปนร อ ยละ 83.91 และ ค า E2
ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละ จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 86.98

แสดงการเปรียบเทียบผลตางระหวางการประเมินกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test
การ
ประเมิน
กอน
เรียน

N
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หลังเรียน 63 26.0
84
0
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , Df =49
จากตาราง คะแนนของนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 63 คน กอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหดวย คาที
( t-test) ปรากฏวา คาที ( t-test) เทากับ 58.61 มากกวา คาที (t-ตาราง)คือ 1.6694 มีนัยสําคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จึง
กลาวไดวา คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน คะแนนหลั งเรี ยนมีค า สู งกวา ก อ นเรี ยน ซึ่ งหมายความวา
หลังจากที่นักเรียนเรียนรูดวยชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั ก เรี ยนให
สูงขึ้น
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการพัฒนาและการใชชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากการพัฒนาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการใชชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง
อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
อภิปรายผลไดดังนี้
1.1 การพัฒนาและการใชชุดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สําเร็จลงไดแ ละมีป ระสิ ท ธิภ าพตามที่
กําหนดไว เนื่องจากผูรายงานไดศึกษากระบวนการในการจัดทําบทเรียนบนเว็บ จากแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ โดยศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดทั้งไดวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม วางแผนการสราง
และพัฒนา อีกทั้งยังไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งความคิดเห็นของผู เ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บ ดั ช นี ค วาม
สอดคลองระหวางประเด็นคําถามกับจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร การหาความเที่ยงตรงของเครื่ อ งมือ
การหาคาความเชื่อมั่น ประกอบเปนชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงสามารถสรางและพัฒนาชุดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสวนสุนันทา ดังกลาวไดสําเร็จ และสามารถนําไปใชและเผยแพรแกเพื่อนครูในสถานศึกษา อื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของชัยวัฒน จิวพานิชย (2558) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางบทเรี ยนออนไลน แ บบบู ร ณาการสหวิท ยาการ สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษา มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อการสรางและพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย เพื่ออบรมการสรางบทเรี ยน
บนเครือขาย สําหรับครูโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนเครือขาย เพื่ออบรมการสรางบทเรียนบนเครือขาย สําหรับครูโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนครูจากโรงเรียนรวมวิชาชีพครู จํานวน 40 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง มีผลการวิจัยดังนี้การหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายตามเกณฑที่กาํ หนด เทากับ 83.94 / 89.75 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการกอนอบรมและหลังอบรมดวยบทเรียนบนเครือขาย โดยใช t - test เทากับ 70.26 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ วรรณวนัช กังขุนทด (2551) ไดทําวิจัยเรื่องผลการใชบทเรียนบนเว็บรวมกับกระบวนการสอนที่มีการบูรณา
การเนื้อหาแบบสอดแทรก วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น 105 คน พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชบทเรียนบนเว็บรวมกับกระบวนการสอนที่มีการบูรณาการเนื้อหาแบบสอดแทรก
คิดเปนรอยละ 88.57 ซึ่งผานเกณฑที่ธรรมนูญโรงเรียนกําหนดไว โดยนักเรียนรอยละ 80 ไดคะแนนสูงกวารอยละ 70
1.2 การที่ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้สูงตามเกณฑที่กําหนด มีป ระสิ ท ธิภ าพ
เทากับ 83.91/86.98 เปนเพราะพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ดั งกล า ว ผู ร ายงานได ศึ ก ษาข อ มูล เบื้ อ งต น
วิเคราะหงาน วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหผูเรียนกลุมเปาหมาย ตลอดจนวิเคราะหจุดประสงค เชิงพฤติกรรมก อ นที่ จะนํ า มา
วางแผนในการสรางและพัฒนาใหตรงตามจุดประสงค เชิงพฤติกรรม โดยไดรับคําชี้แนะและจากคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา ในการตรวจสอบความที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา ความเหมาะสมในการออกแบบ วิธีการเรียนและ
รูปแบบการนําเสนอ แลวนํามาแกไขปรับปรุงและพัฒนา แลวจึงนําชุดการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช
โปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นี้ไปใชทดลองใช
กับนักเรียนกลุมเดียว นักเรียนกลุมเล็ก เพื่อหาขอบกพรองอีกครั้งและนํามาแกไขปรับปรุ งและพั ฒ นาอี ก ครั้ ง ก อ นที่ จะ
นําไปใชทดลองภาคสนามกับนักศึกษาจํานวน 63 คน จากการดําเนินการวางแผนอยางมีขั้นตอนและมีระบบแลว จึงนําไปใช
กับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 63 คน ผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บมีคาเทากับ 83.91/86.98
ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ .05
สอดคลองกับ ชัยวัฒน จิวพานิชย (2555) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถในปฏิบัติการทาง
เสียงเพื่อผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มีผ ลการวิจัย การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บคือ การหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บตามเกณฑที่กําหนด เทากับ 83.94 / 89.75
1.3 การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนเพราะวา สภาพการณป จจุบั น มี
การสงเสริมใหครูใชสื่อการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสรางแรงจูงใจแกนักศึกษา ให มีค วามอยากที่ จะ
เรียนรู อีกทั้ง การเรียน การสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ยนได
อยางดี โดยไมซับซอน ยุงยากมากมายนัก สามารถใชงานไดสะดวก ผูเรียนลดความกังวล ลดความกลัว โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ลดความกลัวในการเรียนรูลงไดมาก ทั้งนี้เพราะชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ ทํ า ให นั ก เรี ยนเรี ยนรู อย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พินันทา ฉัตรวัฒนาและ ศิริวัฒน หงสทอง (2558) ทําวิจัยเรื่อง ผลการ
ใชบทเรียนอิเลิกทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานวิจัย
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการใชบทเรียนอิเลิกทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนัก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณฑิ ต เพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมทดลองคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ จํา นวน 32 คน ผลการวิจัยคื อ บทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส ที่พัฒนา ขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.01/77.88 ซึ่งไดตามเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไวคือ 80/80 และหนึ่งฤทัย โสภา
(2549) ไดทําวิจัยเรื่อง การออกแบบและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บเพื่อทบทวนวิช าออกแบบบรรจุภั ณฑ สํ า หรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรม
ศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล า พระนครเหนื อ ภาคเรี ยน 2ป ก ารศึ ก ษา2549 จํา นวนทั้ งสิ้ น 38 คน ปรากฏ
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนดังกลาวนั้นมีประสิทธิภาพ 82.64/80.07 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ไดตั้งสมมติฐานไว
2. อภิปรายผลจุดเดนของชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรั บ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุดเดนของชุดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีดังนี้
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2.1 จุดเดนของชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรี ยนสาธิต มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาโดยวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ก อ นจัด ทํ า แบบฝ ก หั ด และ
แบบทดสอบ จึงมีความครบถวนสมบูรณ ตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ผูรายงานไดศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ใน
การจัดทํา และพั ฒ นาชุ ด การเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากแหลงขอมูลที่เชือ่ ถือได ทั้งจากงานวิจัย และจากขอมูล
บนเว็บไซต ขอมูลตาง ๆ จึงทันสมัยและถูกตองตามหลักวิชาการทุกประการ ในสวนของการเขียนรายงาน การใช และการ
พัฒนา ผูรายงานไดจัดทําโดยคํานึงถึงหลักการใชภาษา ตลอดจนจัดเรียงหัวขอ ตามเนื้อหา ที่หลักสูตรกําหนด โดยจัดทําเปน
ระบบเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะเปนระบบการเขียนหัวขอของเนื้อเรื่องหรือ ระบบการอางอิงในบรรณานุกรม
2.2 ผูรายงานไดจัดทํารายงานผลการพัฒนา และการใชชดุ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช
โปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โดยพั ฒ นา
ปรับปรุง และแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งนําเสนอ ในรูปแบบงานวิจัย 5 บท ประกอบด วย บทนํ า ความ
เปนมาและความสําคัญ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ วิธีดําเนินการ รวมทั้งผลการดําเนินการพัฒนาและ
การใช
2.3 การใชแนวคิดในการสรางสรรค ซึ่งผูรายงานไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ จากผูรู ขอความคิดเห็ น
จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
และเขารวมรับการอบรมเพือ่ สั่งสมประสบการณ จึงกอใหเกิดองคความรูใหม ในการประยุกตใชเทคโนโลยี ดานคอมพิวเตอร
ในการจัดกระบวนการเรียนรูแกนักศึกษาจึงเกิดนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้น อันเปนประโยชนตอการจัด การศึ ก ษาอย า งสู งยิ่ ง จาก
แนวคิดในการสรางสรรคผลงานชิ้นนี้ เมื่อนําไปทดลองใชแ ละเผยแพร จึงเปนที่ชื่นชอบและยอมรับในหมูครูผูใช
2.4 การพิมพการจัดรูปเลม และความถูกตองตามหลักวิชาการ ของรายงานและ สื่อที่พัฒนา เปนจุดเด น อี ก
ประการหนึ่งที่ผูรายงานคํานึงถึงอยางมาก เพราะการพิมพที่ถกู ตอง เปนระเบียบ ถูกตอง ตามหลักวิชาการ และสวยงาม เปน
ตัวบงชี้หนึ่งซึ่งสะทอนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของผูรายงาน ตลอดจนเปนการเพาะนิสัยความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อ
ใชในการถายทอดและปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีแกลูกศิษยของผูรายงานตอไป
2.5 ชุ ด การเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชิ้น นี้ เป น ผลงานที่ ผู ร ายงานได อํ า นวยการพั ฒ นาทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแตการเริ่มแนวคิดในการพัฒนา การวิเคราะหเนือ้ หา การออกแบบฝกหัดและแบบทดสอบ การหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกหัดและแบบทดสอบ คํานึงถึงทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู กอนนําไปทดลองใช และเมื่อไดผลการทดลองแล ว
นําไปเผยแพรแกเพือ่ นครูในวงการวิชาชีพ ในสถานที่ตาง ๆ พบวาครูผูใช มีการตอบสนองในดานบวก โดยใหความคิดเห็น วา
ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึก ษาป ที่ 1 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้ เปนผลงานที่เปนประโยชนตอการศึกษา สามารถเปนแบบอยาง
2.6 ผลจากการใชชุดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษเรื่ อ ง อาชี พ โดยใช โ ปรแกรม ActivInspire สํ า หรั บ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจํานวน 63 คน มีผลการเรียนสูงขึ้น เปนสิ่งที่แสดง
ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึก ษาป ที่ 1 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้ มีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอนักเรียน ตลอดจนสามารถพั ฒ นานั ก เรี ยน ให มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควา ผูรายงานมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เปนตัวอยางในการพัฒนาบทเรียนอื่นๆ ตอไป
2. ควรพัฒนาบทเรียนชุดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ตอไป
เอกสารอางอิง
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รูปแบบการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลัญ ู เพชราภรณ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Email: kalanyoo.pe@ssru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นป
ที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามรูปแบบการเรียนรู กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3
คณะครุศาสตร จํานวน 191 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ เครื่องมือทีใ่ ชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู มีคา ความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 สถิติทใี่ ชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe’
ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรูแ บบมีสวนรวมมากทีส่ ุด รองลงมาเปนรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ และมี
รูปแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงนอยที่สุด 2) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากที่สดุ และ
มีรูปแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงนอยที่สุด 3) นักศึกษาที่มรี ูปแบบการเรียนรูตา งกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนคูของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบอิสระกับแบบแขงขัน และรูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือกับแบบแขงขัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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The Learning Styles Affecting Education Students’ Learning Achievement at
Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University
Kalanyoo Petcharaporn
Faculty of Education , Suansunandha Rajabhat University
email: kalanyoo.pe@ssru.ac.th

Abstract
The purposes of the research were to study and compare the learning styles on achievement of
rd
3 year education students, faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University. The sample
consisted of 191 education students selected by Stratified Random Sampling. The research instruments
were questionnaires about learning styles, with reliability of 0.85. The statistics used were percentage,
mean, standard deviation, one-way ANOVA and multiple comparisons by the theory of Scheffe’s.
The results reveal that: 1) the participant learning style of the students, the collaborative learning
style are the first and second high levels and the avoidant learning style was the lowest. 2) males have
more participant learning styles than female 3) the students have significantly different achievement at
0.05 level. They had the same styles on learning between Independent and competitive as well as
between collaborative and competitive with significantly different achievement at the 0.05 level.
Keywords: learning styles, achievement

23

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ ๗

บทนํา
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆดาน ในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ไดเสนอแนวทางการจัด การศึ ก ษาไวโ ดยระบุ ไ วใ นมาตรา22 วา “การจัด การศึ ก ษาต อ งยึ ด หลั ก วา ผู เ รี ยนทุ ก คน
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การที่จะพัฒนาผูเรียนใหเรียนรู พัฒนาตนเอง และสงเสริมใหผูเรี ยนได
เรียนรูอยางสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนนั้น ผูสอนจะตองมีความเข า ใจ
และตระหนักในความสามารถของผูเรียนเปนลําดับแรก เพื่อที่จะใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เ รี ยนเป น
สําคัญ ผูสอนจะตองทําความเขาใจในลักษณะธรรมชาติของผูเรียน ตลอดจนการเรียนรู ข องผู เ รี ยน และเรี ยนรู วา ผู เ รี ยนมี
พื้นฐานอยางไร มีความสนใจ มีความตองการอะไร รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางไร มีวิธีการศึกษาอยางไร มีป ญ หา
การเรียนอยางไรบาง เพื่อจะไดจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียนมากที่สุด และชว ยเหลื อ ผู เ รี ยนให ส ามารถ
ปรับปรุงตนเองใหเรียนรูไดมากที่สดุ ดวย เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกัน ใหผูเรียนชอบวิธีการเรียนการสอน
และทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเหมือนกันซึ่งลักษณะดังกลาวนักการศึกษาเรียกวา รูปแบบการเรียนรู
รูปแบบการเรียนรูเปนลักษณะวิธีการเรียนที่ผูเรียนชอบใชในการเรียนรู การคิดหรือการแกปญหาการเรี ยน เป น
แนวทางหนึ่งในการพิจารณากระบวนการเรียนการสอน และแนวคิดของผูเ รียนไดลึกซึ้ง และรูปแบบการเรียนรูยังสามารถบอก
ไดวา ผูเรียนคนนั้นนาจะเรียนไดดีที่สุดดวยวิธีการใด รวมทั้งสะทอนใหเห็นการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน และการปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอม ซึ่งแนวคิดของ Keefe (1984) ที่ไดอธิบายไววา “ผูเรียนจะมีรูปแบบการเรียนรูแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับ
วิธีการที่ผูเรียนใชในการปรับตัวใหเขากับสภาพการณที่มีความสัมพันธทางสังคมกับผูส อน และผูเรียนคนอื่น” วิธีการเรียนหรือ
รูปแบบการเรียนรูของผูเ รียน เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเรียน เปนกุญแจสําคัญที่ใชในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียน
ใหดียิ่งขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ผูเรียนแตละคนจะมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันผูเรียนจะตอง
ใชรูปแบบการเรียนรูทตี่ นชอบ ถนัด และเหมาะกับธรรมชาติของตนเองในการเรียนรู ชัยวัฒน ตัณฑรังสี (2554)ไดอธิบายไว
วา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอีกประการหนึ่งคือ รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปรับรูปแบบการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพกับการเรียนในยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากนักศึกษาแตละคนมีความแตกต า งระหวา ง
บุคคลมีประสบการณการเรียนรู ไดรับการฝกฝน การอบรมสั่งสอนแตกตางกันจึงมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้นจะ
เห็นไดวารูปแบบการเรียนรูของผูเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองทราบ
ถึงวิธีการเรียนหรือรูปแบบการเรียนรูทผี่ ูเรียนชอบ แลวจะทําใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ตองการของที่หลากหลายของผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดหรื อ
เต็มตามศักยภาพของตนเอง
ดวยนักศึกษาที่เขามาศึกษาในคณะครุศาสตร มีพื้นฐานการเรียนรู และมีประสบการณ ความชอบ ความถนั ด ที่
แตกตางกัน ทําใหประสบปญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรูที่มีความหลากหลาย สงผลใหผูสอนมีความยากลําบากในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตางๆเพื่อใหตอบสนองตอความแตกต า งของผู เ รี ยน จาก
ประสบการณในการสอนของผูว ิจัยที่ผานมาจนถึงปจจุบัน มีขอสังเกตวาอาจารยผูสอนสวนมาก จะสอนโดยคอยไมคํานึงถึงตัว
ผูเรียนวามีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนขาดความหลากหลาย ไมส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการหรือรูปแบบการเรียนรูของผูเ รียน สงผลใหผูเรียนเกิดความรูสกึ เบือ่ หนาย ไมสนใจการเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน
มีพฤติกรรมที่ละเมิดวินัยในชั้นเรียน อาทิ คุย หลับ เลนโทรศัพทมือถือ เปนตน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว ยอมส งผลกระทบต อ
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สมาธิในการเรียนและรบกวนการสอนของผูสอน และโดยเฉพาะอยางยิ่งคือสงผลกระทบต อ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของ
ผูเรียนใหตกต่ําลงได
จากความสําคัญของรูปแบบการเรียนรู และสภาพปญ หาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรูที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โดยใช รู ป แบบการ
เรียนรูตามแนวคิดของกราชาและไรซแมน (Grasha and Reichman) เพื่อจะไดทราบถึงรูปแบบการเรี ยนรู อั น จะนํ า มาซึ่ ง
ความรูความเขาใจในตัวนักศึกษา ทําใหสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมหรือโครงการ และจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักศึกษา เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลัก ษณะที่ พึ งประสงค เป น บั ณฑิ ต ที่ มี
คุณภาพ และเปนครูที่พรอมออกไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูข องนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามรูปแบบการเรียนรู
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 คณะ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2559 จาก 6 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาสังคมศึกษา, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรทั่วไป, ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ และการศึกษาปฐมวัย จํานวนทั้งหมด 380 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้
(Stratified Random Sampling) คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 จาก 6 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาสังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และการศึกษาปฐมวัย จํานวนทั้งหมด 191 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู ตามแนวคิดของ Grasha และ Reichman ซึ่ง
ผูวิจัยไดปรับมาจากแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรูของ อภิญญา ปนเงิน (2547) และวิไลลักษณ ตางามและคณะ (2550)
ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ สามารถแบงเปนรูปแบบการเรียนรูได 6 แบบๆละ
10 ขอ รวมทั้งสิ้น 60 ขอ ซึ่งถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู 6 รูปแบบประกอบดวย แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบหลีกเลี่ยง
แบบรวมมือ แบบมีสวนรวมและแบบแขงขัน ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรูแ ละไดทําการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ โดยนําไปใหผเู ชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามไป
แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ไมไดใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
ผูวิจัยไดนําขอมูลทีไ่ ดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาความเชือ่ มั่น โดยการคํานวณสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach
ไดคาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเทากับ 0.85 จากนั้น ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามฉบับทีป่ รับปรุงสมบูรณแลว ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 191 คน
การวิเคราะหขอ มูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร โดยใชสถิติตางๆไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบการรูปแบบการเรียนรูกบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการ
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วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และถาพบนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ posthoc comparison)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้
1. การศึกษารูปแบบการเรียนรูข องนักศึกษาพบวา นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรูจากมากไปหานอยดังนี้ แบบมีสวน
รวมจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 53.40 แบบรวมมือจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 28.27 แบบอิสระจํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 7.33 แบบพึ่งพาจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.76 แบบแขงขันจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.66 และแบบ
หลีกเลี่ยงจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.57 ตามลําดับ
2. การศึกษารูปแบบการเรียนรูจําแนกตามเพศ พบวานักศึกษาชาย มีรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากที่สุดโดย
มีจํานวน 32 คิดเปนรอยละ 61.54 รองลงมาคือ แบบรวมมือ แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบแขงขันและแบบหลีกเลี่ยงตามลําดับ
สวนนักศึกษาหญิง มีรูปแบบการเรียนรูแ บบมีสวนรวมมากทีส่ ุดโดยมีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 50.36 รองลงมาคือ แบบ
รวมมือ แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบแขงขันและแบบหลีกเลี่ยงตามลําดับ
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีรปู แบบการเรียนรูตางกันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาตองมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูแ ตกตางกัน จึงไดทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff’) พบวา นักศึกษาที่มีรปู แบบการเรียนรูแบบอิสระกับแบบแขงขัน และ
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือกับแบบแขงขัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา
1. ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา
นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรูปแบบการเรียนรูแ บบมีสวนรวมมากทีส่ ุด
ดวยเนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากที่สุด เนนใหผเู รียน
สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มีแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ” ดังนั้นเพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตรจึงมุงพัฒนาหลักสูตรทุก
สาขาวิชาสูความเปนเอตทัคคะ โดยดําเนินแนวนโยบายดานการจัดการเรียนการสอน มุงใหอาจารยผสู อนพัฒนาเทคนิควิธี
สอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรวชิ าชีพครู สอดคลองกับที่ ทนงศักดิ์
โสวจัสสตากุล (2554) ไดกลาวไววา การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการศึกษาทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง โดยใหผเู รียน
จะตองมีการคนควาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการทํางานเปนกลุม และมีการนําเสนองานที่ทํารวมกันทําใหผเู รียนไดคนพบ
ตนเอง เขาใจ ความตองการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง ไดรบั ประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริง ไดฝกทักษะ
การคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออกและทักษะการทํางานอื่น รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพราะผูเรียนตางคนตางมีประสบการณ ความรูท ี่หลากหลายแตกตางกัน
สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2545) กลาววา การเรียนรูแบบมี
สวนรวม เปนการเปดโอกาสใหนกั เรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียนทีต่ องการเรียนรูในลักษณะ
กลุม หรือศึกษาดวยตนเอง นักเรียนจะรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน
ฝกปฏิบัติการ วางแผนการทํากิจกรรม
การเรียนรูรวมกันและทํารายงานผลการเรียนรู สอดคลองกับที่ ทิศนา แขมมณี (2551) ไดเสนอแนวคิดไววา วิธีการสอนที่
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เหมาะสม คือ การสอนโดยใชหลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรูแ บบมีสวนรวม (Participatory learning) ซึ่งเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอน ตั้งแตเลือกสาระที่จะเรียน วิธีการเรียนรู กิจกรรมรวมถึงวิธีวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และจากผลการวิจัยดังกลาวไดสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา สุวรรณไตรย (2553) ไดทําวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนรูที่มตี อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 มีรูปแบบการเรียนรูแ บบมีสวนรวมสูงสุด รองลงมาเปนแบบรวมมือ และ
สอดคลองกับทีท่ นงศักดิ์ โสวจัสสตากุล (2554) ไดทําวิจัยเรือ่ งรูปแบบการเรียนรูข องนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีรปู แบบการเรียนรูแบบมี
สวนรวมมากทีส่ ุด
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเรียนรูที่นกั ศึกษาชั้นปที่ 3 คณะ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มีนอยทีส่ ุด
คือ รูปแบบการเรียนรูแ บบหลีกเลี่ยง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2551) ไดทําวิจัยเรื่องแบบการ
เรียนรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแบบ
การเรียนรูห ลีกเลี่ยงอยูในระดับนอยที่สุด สอดคลองกับทัศนีย หนูนาค (2553) ไดศึกษาผลของความสอดคลองของแบบการ
เรียนกับแบบการสอนที่มีตอ การเรียนรูอยางมีความสุขของนักศึกษา ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรูแบบ
หลีกเลี่ยงนอยที่สดุ และสอดคลองกับที่ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล (2554) ไดทําวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนรูข องนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
มีรูปแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงนอยที่สุด ทีเ่ ปนเชนนี้เพราะเนือ้ หาวิชาที่เรียนในระดับอุดมศึกษามีความสลับซับซอนมีความ
เฉพาะทางรายวิชามากขึ้น จึงทําใหนกั ศึกษาตองมีความกระตือรือรนในการเรียน ตองเขาเรียนสม่ําเสมอ มิฉะนั้นจะเรียนไมทนั
และไมสงผลดีตอตัวนักศึกษาในหลายๆดาน ดังนั้นจึงสงผลใหนักศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยงนอยทีส่ ุด
2. ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาจําแนกตามเพศพบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีรูปแบบการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมมากที่สุด และมีรปู แบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงนอยที่สุด ซึ่งผลการศึกษาทีพ่ บวานักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากที่สุดนั้น ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีการแบงแยก
เพศ วาเพศใดมีความสามารถมากกวากัน ถือวาทุกเพศมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ทุกเพศสามารถประสบความสําเร็จ
ในการเรียนไดเชนกัน และนอกจากนีผ้ ลวิจัยพบวานักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีรูปแบบการเรียนรูแ บบหลีกเลี่ยงนอยทีส่ ุด
นั้น อาจเปนเพราะเนื้อหาการเรียนในรายวิชาตางๆในระดับอุดมศึกษามีความเฉพาะดานและมีความซับซอนมากขึ้น จึงสงผล
ใหนักศึกษาตองมีความกระตือรือรน
มีความตั้งใจและมีสวนรวมในการเรียนในชัน้ เรียนมากขึน้ อีกทั้งนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงตางทราบดีวา การไมเขาชั้นเรียนจะสงผลเสียตอตนเองในหลายๆดาน เชน ไมเขาใจเนื้อหาการเรียน เรียนไมทนั
เพื่อน ขาดการรวมกิจกรรมในชัน้ เรียน ขาดการมีปฏิสัมพันธระหวางเพือ่ นและอาจารยผสู อน ขาดการรับรูขาวสารตางๆ ซึ่งจะ
สงผลกระทบอยางยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของรสริน พิมลบรรยงค (2542) ได
ศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษา และบุคลากรประจําการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา พบวานักศึกษาชายและหญิง ชอบ
รูปแบบการเรียนรูแบบใหความรวมมือสูงสุด และชอบรูปแบบการเรียนรูแ บบหลีกเลี่ยงนอยสุด
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามรูปแบบการเรียนรูพ บวานักศึกษาที่มีรูปแบบ
การเรียนรูต างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามรูปแบบการ
เรียนรูพบวา รูปแบบการเรียนรูแบบอิสระสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด รองลงมาเปนแบบรวมมือ สวนรูปแบบการ
เรียนรูแบบหลีกเลี่ยงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ สุด เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Scheff’ พบวา มี
รูปแบบการเรียนรู แบบอิสระกับแบบแขงขัน และแบบรวมมือกับแบบแขงขันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา การที่รูปแบบการเรียนรูแ บบอิสระสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดนั้น ทั้งนี้เปนเพราะลักษณะของผูเ รียน
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แบบอิสระเปนคนที่มีความเชื่อมั่นในการเรียนรูข องตนเองสูง สามารถคิดและทํางานดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับไพฑูรย สิน
ลารัตน (2543) ไดกลาวไววาผูเ รียนในระดับอุดมศึกษาเปนผูที่มีลกั ษณะมีความเปนอิสระสูง มีอุดมคติและความหวังสูง มี
ความเปนตัวของตัวเองสูง มีความสามารถทางพุทธิปญญาพัฒนาเต็มที่ และสูงพอที่จะเขาใจเรื่องยากๆได จากลักษณะของ
ผูเรียนดังกลาวจึงสงผลใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูต างๆที่มีอยูอยางหลากหลายเชน
อินเตอรเน็ต สือ่ สิ่งพิมพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส ภูมิปญญาทองถิน่ เปนตน ทําใหผูเรียนแบบนี้เปนคนรอบรูแ ละรูล ึกซึ้งในเรื่องนัน้ ๆ
สอดคลองกับงานวิจัยของสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2551) ที่พบวาแบบการเรียนรูข องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนแบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบมีสวนรวมและแบบรวมมืออยูในระดับมาก
จากผลทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Scheff’ พบวา นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรูแ บบอิสระ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรูแ บบพึ่งพา แบบหลีกเลี่ยง แบบรวมมือ และแบบมีสวนรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของผูเรียนที่มรี ูปแบบการเรียนรูแ บบพึ่งพา แบบหลีกเลี่ยง
แบบรวมมือ และแบบมีสวนรวมนัน้ มีความแตกตางจากแบบอิสระอยางสิ้นเชิง ดังนัน้ จากลักษณะธรรมชาติของผูเรียนที่
แตกตางกันจึงสงผลใหนกั ศึกษาที่มีรปู แบบการเรียนรูแบบอิสระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับนักศึกษาที่มีรูปแบบการ
เรียนรูแบบพึ่งพา แบบหลีกเลี่ยง แบบมีสวนรวม สวนนักศึกษามีรูปแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงซึ่งมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวานักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรูแ บบอื่นๆนั้น
ทั้งนีอ้ าจเปนเพราะลักษณะของผูเรียนที่ไมสนใจเรียนใน
รายวิชาที่มีในหองเรียน ไมมีสวนรวมกับอาจารยและเพื่อนในชัน้ เรียน ไมสนใจเหตุการณที่เกิดขึ้นในชัน้ เรียน ซึ่งจากลักษณะ
พฤติกรรมดังกลาว อาจสงผลใหผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแ บบหลีกเลี่ยงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยเฉพาะแบบพึ่งพา
(Dependent Style) ลักษณะของผูเ รียนแบบนี้ เปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็นทางวิชาการนอยมาก และจะเรียนรูเฉพาะสิ่ง
ที่กําหนดไวใหเรียนเทานั้น ผูเรียนประเภทนี้มองอาจารยและเพือ่ นรวมชั้นเรียนเปนแหลงความรู และแหลงที่ชวยเหลือเขาได
พยายามที่จะแสวงหาคนที่มคี วามสามารถที่จะแนะนําและตองการไดรับคําสั่งวาควรทําอะไร สวนแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance
Style) ลักษณะของผูเรียนแบบนี้ ผูเรียนแบบนี้จะมีพฤติกรรมที่ไมสนใจเรียนในเนือ้ หาวิชาในชั้นเรียน ไมคอยมีสวนรวมกับ
นักศึกษาคนอืน่ ๆและอาจารยในชั้นเรียน ไมสนใจสิ่งทีเ่ กิดขึ้นในชั้นเรียน มีทัศนะตอหองเรียนเปนสิ่งทีไ่ มนาสนใจ และแบบมี
สวนรวม (Participant Style) ลักษณะของผูเ รียนแบบนีต้ องการเรียนรูเนื้อหาวิชา ชอบเขาหองเรียน มีความรับผิดชอบในการ
เรียน พยายามรับรูใหมากที่สดุ จากชัน้ เรียนใหความรวมมือ และมีสวนรวมกับผูอื่นในการทําในสิ่งที่ตกลงไวรวมกัน เขามีความ
รูสึกวาควรจะมีสวนรวมในกิจกรรมของชั้นเรียนใหมากที่สุด แตจะมีสวนรวมนอยมาก ถาหากกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมนอก
หลักสูตรหรือกิจกรรมทีไ่ มเกี่ยวของกับการเรียนในชัน้ เรียน (Grasha and Reichman, 1975) ดังนั้นจะเห็นไดวา จากลักษณะ
ธรรมชาติของผูเ รียนที่แตกตางกันจึงสงผลใหนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบอิสระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับ
นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรูแ บบพึ่งพา แบบหลีกเลี่ยง แบบมีสวนรวม
สวนนักศึกษามีรูปแบบการเรียนรูแ บบหลีกเลี่ยงซึ่งมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวานักศึกษาที่มีรูปแบบการ
เรียนรูแบบอื่นๆนั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะของผูเรียนที่ไมสนใจเรียนในรายวิชาที่มีในหองเรียน ไม ค อ ยมี ส  วนร วมกั บ
อาจารยและเพื่อนในชัน้ เรียน ไมสนใจเหตุการณทเี่ กิดขึ้นในชัน้ เรียน ซึ่งจากลักษณะพฤติกรรมดังกลาว อาจสงผลใหผูเรียนที่
มีรูปแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะเรื่องของผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนนั้ น มี
องคประกอบตางๆที่เปนตัวแปรรวมหลายประการ เชน ระดับสติปญญา ความสามารถในการเรียน ความสนใจ ความถนั ด
ทัศนคติ แรงจูงใจ วิธีการเรียนหรือนิสัยในการเรียน ครูผูสอน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความสั มพั น ธร ะหวา ง
นักเรียนกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับครู และสภาพแวดลอมตางๆในการเรียน เปนตน
เมื่อไดทดสอบความแตกตางของรูปแบบการเรียนรูเ ปนรายคูโดยวิธีของ Scheff’พบวารูปแบบการเรียนรูแ บบอิสระ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกับรูปแบบการเรียนรูแ บบแขงขัน ทั้งนีเ้ ปนเพราะลักษณะธรรมชาติของผูเรียนทั้ง
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สองรูปแบบมีพฤติกรรมในการเรียนที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ลักษณะผูเ รียนแบบอิสระ เปนผูที่ชอบคิดดวยตนเอง ชอบที่จะ
ทํางานดวยความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งคลายคลึงกับผูเ รียนแบบแขงขันที่ลกั ษณะของผูเรียนแบบนี้ เปนผูเรียนพยายามจะ
เอาชนะเพื่อนๆ โดยที่จะทําอะไรใหดีกวาคนอืน่ ๆในชั้นเรียน รูสึกวาตองแขงขันกับเพื่อนคนอืน่ ๆ เพื่อไดรับคําชม คํายกยอง
ความสนใจจากอาจารยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สหัส แรนาค (2546) ที่ศึกษารูปแบบการเรียนรูทสี่ งผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณและ
พบวา รูปแบบการเรียนรูแบบอิสระสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกับรูปแบบการเรียนรูแบบแขงขันอยางไมมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากที่สุด รองลงมาเปนแบบร วมมือ
จึงเปนแนวทางใหผูสอนไดวางแผนการจัดการเรียนรู วางแผนจัดกิจกรรมประกอบการสอน การเลือกใชรูปแบบการสอนและ
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน
1.2 ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความรู ความคิ ด ทั้ ง
ระหวางผูสอนและระหวางผูเรียนดวยกันรวมทั้งให ผู เ รี ยนได ทํ า กิ จกรรมกลุ มอั น จะส งผลให ผู เ รี ยนได รั บ ประสบการณที่
หลากหลาย เกิดสัมพันธภาพที่ดี เปนการสงเสริมศักยภาพใหแกผูเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะตางๆของมหาวิทยาลัย
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสอนของผูส อนกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน
2.3 ควรมีการทําวิจัยโดยศึกษาปจจัยอื่นๆ ทีส่ งผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ปจจัยทางจิตวิทยา
ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และภูมิหลัง เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีส้ ําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องดวยไดรับความกรุณาจาก รองศาสตราจารยดร.พรรณี ชูทัย เจนจิต, ผูชวย
ศาสตราจารยเจษฎา บุญมาโฮม และนางสาวขวัญเรือน อัศดรศักดิ์ ผูเชี่ยวชาญที่ใหคาํ แนะนํา ปรับปรุง แกไข ตลอดจนให
ขอเสนอแนะตางๆ สงผลใหงานวิจัยเรื่องนี้มีความสมบูรณมากขึ้น ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เห็น
ความสําคัญของการวิจัยทางการศึกษา โดยใหทุนในการวิจัยทางการศึกษาในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีจุดประสงคเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารใหกับผู
ขับรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่โดยใช ผูวิจัยตรวจสอบผลการจัดกระทําระหวางสภาพแวดลอมการเรียนรู (ในที่นี้คื อ
กิจกรรม) และผลลัพธการเรียนรูที่ตองการศึกษา (ในที่นึ้คือทักษะการพูดภาษาอังกฤษ) เพื่ออธิบายความสัมพันพันธ
เชิงเหตุและผลในการพัฒนาทักษะดังกลาว การวิจัยนี้ใชรูปแบบ One Group Pretest - Posttest Design หรือใช
กลุมทดลองกลุมเดียวและวัดผลกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางเปนผูขับรถสาธารณะแท็กซี่จํานวน 30 คน
ไดจากการสุมเลือกหนวยตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน ประกอบดวยผูประกอบอาชีพ ขั บ รถสาธารณะแท็ ก ซี่ ที่
สมัครใจเขารวมในงานวิจัยดวยตนเอง โดยการประชาสัมพันธจากคณะผูวิจัยและเชิญชวนเขารวมในโครงการอบรม
ทางภาษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูพัฒนาทักษะการพูด และแบบทดสอบทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา หลังการเขารับการพัฒนาทักษะการพูดฯ ในโครงการอบรมทางภาษา กลุ ม
ตัวอยางมีทักษะการพูดภาษาอังฤษที่สูงขึ้นมากกวากอนการเขารับการอบรมอยางมีนัยสําคัญ ที่ .05
คําสําคัญ : ขับรถสาธารณะแท็กซี,่ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
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Abstract
This study was a quasi-experiment with its aim to exam the effect of the developed
curriculum on English speaking skills of the taxi drivers in Bangkok. That is a causal link between
the treatment condition, namely the training activities, and observed outcomes, particularly
English speaking skill, was examined. One Group Pretest - Posttest Design was employed in the
study. 30 taxi drivers were chosen via the use of non-probability sampling method, in which the
group was made up of drivers who self-selected into the study. The drivers were contacted and
invited to join a language workshop on voluntarily basis. Data collection tools included lesson
plan, guided by the curriculum, and an academic achievement test on speaking. Test scores were
analyzed by percentage, means and standard deviation. The study reported that, after attaining
the workshop of the curriculum, the drivers earned higher scores than what they did before
attaining the workshop. The higher scores were at the significant level of .05.
Keywords: Taxi drivers, Speaking Skill, English as a Foreign Language (EFL)
บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสนใจเขา มาท อ งเที่ ยวและใช บ ริ ก ารรถ
สาธารณะแท็กซี่จํานวนมาก ทักษะการใชภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการนําไปใช ส นทนากั บ ผู โ ดยสารเป น หนึ่ งใน
บรรดาทักษะจําเปนที่ผูขบั รถฯ พึงมีเพื่อสื่อสารในรายละเอียดระหวางการใหบริการแท็กซี่ เชน การสอบถามเสนทาง
ที่ผูโดยสารตองการ การถามทวนซ้ําเพื่อตรวจสอบความเขาใจในเสนทาง การขอรองหรือปฏิเสธอยางสุ ภ าพ ฯลฯ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนหัวใจสําคัญของผูใหบริการเพื่อการปองกันความเขาใจผิดหรือความเสี ยหายต อ
ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย ตามที่ปรากฏเปนขาว เชน ผูขับรถแท็กซี่ทิ้งผูโ ดยสารจากอั งกฤษ บน
ถนนมอเตอรเวยเนื่องจากสื่อสารภาษาอังกฤษกันไมรูเรื่องวา ต อ งการให ไ ปส งที่ ส ถานที่ ใ ด (มติ ช นออนไลน , 23
กุมภาพันธ 2559) แทคยอน ซุปตารหนุม แหงวง 2PM จากประเทศเกาหลีโดนแท็กซี่กวาสิบคัน ปฏิเสธที่จะพาไปสง
ยังโรงแรมยานสุขุมวิท (journalism108, ออนไลน, 29 เมษายน 2558) ขาวผูขับรถแท็กซี่ไมกดมิเตอร และเรียกคา
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โดยสารเกินราคาจากนักธุรกิจชาวสวิสเซอรแลนด โดยอางวาวาเปนการตกลงในการอัตราราคาคาโดยสารแบบเหมา
จาย (เดลินิวส, ออนไลน, 29 มิถุนายน 2559)
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีฐานะเป น ภาษาต า งประเทศ (English as a foreign language: EFL) ที่
ผูเรียนและชีวิตประจําวันของผูเรียนมีขอจํากัดในโอกาสการใชภาษาอังกฤษ ผูเรียนมักประสบปญหาการเลื อ กใช
ถอยคําและเรียบเรียงเปนประโยค/ขอความในการเขียน (text) และคําพูดตอเนื่องในบทสนทนา (utterance and
dialogue) ตามความหมายที่เกิดจากเจตนาของผูสงสาร (ดวงกมล, 2559) รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสํ า คั ญ ของ
การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ สนับสนุนใหนักเรียน ครู และเจาหนาที่ในโรงเรียนรัฐใชภาษาอังกฤษสื่อสารหนึ่งวัน
ตอสัปดาห และกําหนดใหป 2555 เปนปแหงการพูดสื่อสารเปนภาษาอังกฤษหรื อ English Speaking Year 2012
(Naewna, 2012; ASTV Daily Phuchadkarn, 2012) แตอยางไรก็ตามยังมีบทความและรายงานขาวปรากฎอยาง
ตอเนื่อง ถึง ป ญ หาการใช ภ าษาอั งกฤษในการสื่ อ สารของผู เ รี ยนภาษาชาวไทยตลอดมา (Onwimon, 2012;
Wongleka, 2012; Wongruean, 2012; Thaipost, 2012)
ในบทความ การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูข ับ
รถสาธารณะแท็กซี่ นี้ เปนสวนหนึ่งผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบเนนภาระงานเพื่อยกระดับทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาของผูขบั รถสาธารณะแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร โดยทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภั ฎ สวนสุ นั น ทา ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู วิจัยตระหนั ก ถึ งบริ บ ทการเรี ยนรู ภ าษาอั งกฤษเป น
ภาษาตางประเทศ (EFL) ในที่นี้คือ บริบทการเรียนรูของผูข ับรถสาธารณะแท็กซี่อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ใชภาษา
แม (ภาษาไทย) เปนหลัก โอกาสในการดําเนินชีวิตประจําวันที่จะไดรับการฝกฝนภาษาอั งกฤษด า นทั ก ษะการพู ด
มักจะไมเกิดขึ้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษบนหลักการเรียนรูที่ใชกระบวนการทางปญญา ผูเรียนไดล งปฎิ บั ติ ภ าษาและคิ ด แก ป ญ หาโดยการ
เลือกใชศัพทสาํ นวน (language expressions) ตามบริบทการใหบริการจริง เพื่อการปรับใชสนทนากับผูโ ดยสารใน
รายละเอียดระหวางการใหบริการแท็กซี่ ปองกันความเขาใจผิดอันเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่ อ น และส งเสริ ม
ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี
1. ภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาตางประเทศ (English as a Foreign Language: EFL) เปนศัพทเฉพาะ
ใชเรียกสถานะของภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาดังกลาวปจจุบันถูกใชเปนภาษากลางในบริบทอาเซียน
แบงออกไดเปน (สรรพร ศิริขนั ธ, 2557) 1. บริบทการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (English as an
International Language: EIL) ที่มีทําเนียบภาษา (Register) การใชสวนใหญ เพื่องานวิชาการหรืองานอาชีพตาง ๆ
เนนภาษาเขียนเปนสวนใหญ แตไมมีสถานะเปนภาษาประจําชาติ หรือภาษาของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง 2. บริบทการใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแหงเอเซีย (English as an Asian Language) เปนการแบงตาม ก) ภูมิภาค แถบเอเซีย
เอเซียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก และเอเซียตะวันออก และ ข) บทบาทและการใชตามนโยบายของแตละ
ประเทศทีก่ ําหนดขึน้ มา
นอกจากนี้ บริบทการใชภาษาอังกฤษ ยังจําแนกการใชในระดับโลกออกเปนสามกลุมประเทศ ตามแนวคิ ด
Kachru’s Concentric Circles (1985) คื อ (Wutthipong, 2014) ก) กลุ มประเทศวงใน (Inner Circle) ใช
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และสรางบรรทัดฐานการใชภาษาอังกฤษ เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด เปนตน ข) วงนอก (Outer Circle) เป น กลุ มประเทศที่ เ คยตกเป น อาณานิ ค มของ
จักรวรรดิอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ไดแ ก อินเดีย แอฟริกา สิงคโปร ฟลิปปนส เปนตน ภาษาอังกฤษมีสถานะเป น
ภาษาราชการหรือกี่งทางการ หรือเปนภาษาที่สองและใชเพื่อการสือ่ สารในประเทศ ค) วงขยาย (Expanding Circle)
ไดแกกลุมประเทศ จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เปนตน ภาษาอังกฤษไมไดมีบทบาททางการ
ปกครองในยุคอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา มีฐานะเปนภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งที่ใชสื่อสาร
ระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือการศึกษา (Deterding & Kirkpartrick, 2006)
บริบทการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต า งประเทศ ส งผลต อ รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนภาษา
(อังกฤษ) ที่หลากหลาย ตามบทบาทและวัตถุประสงคการนําไปใชของผูเรียน เชน การเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ
ทั่วไป (General English) เนนไวยากรณของรูปประโยคลักษณะตาง ๆ รวมทั้งทักษะทั้ง 4 คือ การฟง พูด อาน และ
เขียน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes: ESP) เปนการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อสนองความตองการเฉพาะดานของผูเ รียน เชน ความตองการทางภาษาในดานสาขาวิชา และความ
ตองการภาษาในดานการประกอบอาชีพ เปนตน
2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เปนความสามารถในการเลือกใชศัพทและไวยากรณ เพื่อนําถอ ยคํ า (word
choice) มาจัด เรี ยง และออกเสี ยงให ถู ก ต อ งตามหลั ก ภาษา (articulation) ให ผู ฟ งสามารถรั บ รู แ ละเข า ใจ
จุดมุงหมายของผูพูด ผานทางการใชน้ําเสียง สํานวนภาษา รูปแบบไวยากรณ คําศัพทอยางถูก ต อ งและเหมาะสม
ตามสถานการณ (อั จฉรา, 2544) การส งเสริ มให ผู เ รี ยนมีพั ฒ นาการทั ก ษะการพู ด ที่ ดี ผู ส อนจํา เป น ต อ งจัด
ประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียนใหผูเรียนไดโอกาสใชภาษาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได (ดวงกมล, 2559) มีแนวคิด
การสอนโดยสรุป (Scott, 1981: 81; Byrne, 1990: 22-90; Harmer, 1992: 50) ดังนี้ ขั้นแนะเนื้อหาทางภาษาใหม
(Introduction/Presentation) ผูสอนนําเสนอกฎเกณฑทางภาษา รูปแบบของโครงสราง ความหมายและบริบทการ
นําไปใช ขั้นฝกภาษา (Practice) กิจกรรมแบงระดับจากการฝกปฏิบตั ิที่ครูผูสอนควบคุมการใชภาษา จนถึงการฝก
ปฏิบัติที่ผูเรียนมีอิสระเลือกตัวภาษามาใชเอง ผูสอนกําหนดสถานการณขึ้นวาคูสนทนาเปนใคร มีความสั มพั น ธกั น
อยางไร มีวัตถุประสงคอะไรในการสนทนา เชน การฝกการฝกออกเสียงตามครู กิจกรรมเติมขอมูลที่ขาดหาย การ
เติมบทสนทนาใหสมบูรณจากกลุมประโยคที่ กํ า หนด ขั้ น ฝ ก และถ า ยโอน (Practice and transfer) กิ จกรรมมี
ลักษณะตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในการใหบริการแท็กซี่ ผูเรียนนําความรูทางภาษามาใชไดอ ย า งเสรี เน น ความ
คลองแคลวของการใชภาษาและการสื่อความหมาย ขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในใชภาษา ไมถือเปนเรื่องสําคัญ
ถาไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในการสารที่สื่อความ
3. การสอนโดยใชกระบวนการทางปญญา อิงอยูบนแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุท ธนิ ยม (Cognitivism)
ตอยอดจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) วาการเรียนรูของคนเราเปนกระบวนการ
ภายในสมอง มิไดเกิดจากพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบโตสิ่งเราเพียงเทานัน้ การเรียนรูเกิดจากการสะสมขอมูล สราง
ความหมาย ความสัมพันธของของขอมูลและการดึงขอมูลออกมาใชในการปฏิบัติกิจกรรมและการแกปญหา หลักการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Field Theory ของเคิรท เลวินและ Gestalt Theory ของ Bigge (1982) (ทิศนา,
2553) โดยสรุป มี ก) ผูเรียนควรเขาใจจุดมุงหมายของการเรียนรู การนําไปใช และจัดสภาพการเรียนรูทั้งกายภาพ
และจิตวิทยา (ความนาสนใจ และสอดคลองกับความตองการ) ที่เอื้อใหบรรลุจุดมุงหมายของผูเรียน ข) ผูเรียนควร
ไดรับ “เครื่องชี้นํา”ระหวางการเรียนรู เชน รางวัลเมื่อปฏิบัติถูกตอง (คําชม อากัปกริ ยาการชื่ น ชม สี ห น า ผู ส อน)
ธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล
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และงดเวนไมไดรับรางวัล เพื่อใหเกิดการกระทําซ้ํา/งดเวนไมใหเกิดการกระทําซ้ําตามที่กําหนดในจุด ประสงค ก าร
สอน ค) สาระควรนําเสนอในภาพรวมที่ผเู รียนไดเห็นและเขาใจ จากนั้นนําเสนอในรายละเอียด แสดงความสัมพันธ
กับประสบการณเดิมที่ผูเรียนมีอยู ผูสอนอาจนําเสนอเนื้อหาบางสวนไดเพื่อใหผูเรียนใชประสบการณเดิมมาเติมให
สมบูรณ และ ง) สาระควรถูกนําเสนอใหตอ เนือ่ ง ในรูปแบบของประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหผูเรียน
คิดเกี่ยวกับสาระและการนําไปใช เกิดการถายโอนความรูไปสูการปฏิบัติ
วิธ ีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีจุดประสงคเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารใหกับผู
ขับรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ผูวิจัยตรวจสอบผลการจัด กระทํ า ระหวา งสภาพแวดล อ มการเรี ยนรู (ในที่ นี้ คื อ
กิจกรรม) และผลลัพธการเรียนรูที่ตองการศึกษา (ในที่นี้คือทักษะการพูดภาษาอังกฤษ) เพื่ออธิบายความสัมพันธเชิง
เหตุและผลในการพัฒนาทักษะดังกลาว ตัวแปรอิสระที่ศึกษาคือ กิจกรรมการสอนตามกระบวนการทางปญญา และ
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดวยขอจํากัดของชวงเวลาการฝกอบรมที่จัดขึ้นเปนเวลา 1 วัน ทํ า การ
(8.00 น. – 17.00 น.) ระหวางการรอคิวเรียกปฏิบัติงานใหบริการแท็กซี่แกผูโ ดยสารตางประเทศ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูขบั รถสาธารณะแท็กซี่จํานวน 30 คน ที่ใชภาษาอังกฤษในการใหบริการ
แท็กซี่ อาสาเขามามีสวนรวมเปนหนวยตัวอยางดวยความเต็มใจ สนใจและสมัครใจเรียนเพื่อยกระดับทักษะการพู ด
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ จากการประกาศเชิญชวนของคณะผูวิจัยเขารวมในโครงการอบรมทางภาษา
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยแบงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยสรุป ดังนี้
1. ศึกษาตํารา ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทาง
ปญญา บริบทการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาตางประเทศ โครงสรางและองคประกอบทาง
ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
2. กําหนดรายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู โ ดยใช กิ จกรรมการสอนตามกระบวนการทางป ญ ญา
ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการทางปญญา สื่อประกอบการ
สอน ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู แนวการวัดและประเมินผล
3. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสอนตามกระบวนการทางปญญา แบบทดสอบทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ โดยเนนบริบทการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่สอดคลองกับสถานการณการสื่อสารใน
การใหบริการแท็กซี่แกผูโ ดยสารตางชาติ
4. คณะผูวิจัยและทีมงานผูชวยนักวิจัย ประกาศและเชิญชวนผานไปยังประธานชมรมผูขับรถแท็กซี่ ในฐานะ
นายทวารขอมูล (หรือ Gatekeeper) เพื่อประชาสัมพันธกําหนดการใหแกผูขับรถฯ ที่สนใจ
5. คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผลจากกลุมตัวอยางจริง คือผูขับรถสาธารณะ
แท็กซี่
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยกึ่งทดลองนี้ คือ
1) แผนการจัดการเรียนรูพฒ
ั นาทักษะการพูดตามกระบวนการทางปญญา อิงแนวคิด Field Theory ของ
เคิรท เลวินและ Gestalt Theory (Bigge, 1982) ที่เนนการเรียนรูจากการคิดเกี่ยวกับตัวภาษา และการปฎิบัติภาษา
เพื่อเกิดการถายโอนความรูไปสูการใชภาษาไดจริงในสถานการณการใหบริการ และ
2) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อ ให ค ะแนนทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษ ในแบบรู บ ริ ค
(Rubric Score)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ใชสถิติพ ื้นฐานในการพรรณาขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย ( X ) รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ ทําใหทราบถึง ผลการจัดกระทําระหวางสภาพแวดลอมการเรียนรู
ในที่นี้คือกิจกรรมการสอนตามกระบวนการทางปญญา และผลลัพธการเรียนรูที่ตองการศึกษา ในที่นึ้คือทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายถึงความสัมพันพันธเชิงเหตุและผลในการพัฒนาทักษะดังกลาว ผลการวิจัยโดยสรุปดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผูข ับรถโดยสารรถสาธารณะแท็กซี่ ระหวางกอน
และหลังการเขารับการฝกอบรม (n=38) ของกลุมผูตัวอยาง (n = 30)
Total scores
คะแนนรวมกอนอบรม
คะแนนรวมหลังอบรม

Mean
17.47
27.24

Std. Deviation
3.826
5.659

t

df

Sig. (2-tailed)

10.393
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.000

จากตาราง 1 พบวา หลังจากที่กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซี่ ไดรับการฝกอบรมดวยกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนตามกระบวนการทางปญญาเพื่อยกระดับทักษะการพู ด ภาษาอั งกฤษ กลุ มตั วอย า งมีค ะแนนทั ก ษะการพู ด
ภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( X = 27.24 > X = 17.47)
อภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจัยพบวา คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษผูเขารถแท็กซี่ที่เขารับการอบรม สู งกวา ก อ นการ
ฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 คณะผูวิจัยจึงสรุ ป ได วา การฝ ก อบรมด วยกิ จกรรมการสอนตาม
กระบวนการทางปญญา สามารถที่จะสงผลทําใหผูขับรถโดยสารสาธารณะแท็กซี มีทักษะการพู ด ภาษาอั งกฤษ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยดังกลาว คณะผูวิจัยขอนําเสนอผลการอภิปราย แบงไดเปนประเด็น ดังนี้
ธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล
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1. การออกแบบกิจกรรมในการฝกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดผูขบั รถแท็กซี่ คณะผูวิจัยคํานึงถึงบริบทการ
ใชภาษาอังกฤษในประเทศไทย วามีฐานะเปนภาษาตางประเทศ (English as a foreign language: EFL) ที่ผูเรียน
และชีวิตประจําวันของผูเรียนมีขอจํากัดในโอกาศการใชภาษาอังกฤษ ผูเรียนมักประสบปญหาการเลื อ กใช ถ อ ยคํ า
และเรียบเรียงเปนประโยค/ขอความในสือ่ ความ และการพูดตอเนือ่ งในบทสนทนา (utterance and dialogue) เกิด
ความคลาดเคลื่อนระหวางความหมายกับเจตนาของผูสงสาร
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยกําหนดเงื่อนไขสภาพแวดลอมในชั้นเรียน ใหผูเรียนไดใชภาษาในการปฎิ บั ติ
กิจกรรม (ที่ครูกําหนด/ผูเรียนสนใจ) สงผลตอการเลือกใช ตั วภาษา (ศั พ ท แ ละไวยากรณ) ตามหน า ที่ ข องภาษา
(Function) (เช น ขอร อ งผู โ ดยส าร เชิ ญ ชวนให ใ ช บ ริ ก าร สอบถามรายละเอี ยดเส น ทางการเดิ น ทาง)
และการเลือกใชรูปภาษา (Notion) เชน ที่ ตั้ ง (location: Where?) เวลา (temporal: number+ o’clock) การ
ประมิน (acceptability: OK) การถาม (short questions: do/can/will?) ที่ผูขับรถฯ จําเปนตองทราบเพื่อ ใช ใ น
สถานการณการใหบริการผูโดยสารตางชาติจริง สอดคลองกับแนวคิดของ Scott Thornburry นําเสนอแนวคิดการ
จัด การเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษในรู ป ของการเสวนา กั บ Jeremy Harmer ในหั วข อ “Communicative
Language Teaching: What We Have Gained (And What We Might Have Lost)” ณ มหาวิท ยาลั ย The
New School ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2556 (The New School, ออนไลน) วา กิจกรรมการสอนที่ ใ ห ผู เ รี ยน
ปฎิบัติภาษา ในสถานการณการสื่อสารจริงที่หลากหลาย จะเปดโอกาศใหผูเรียนเลือกใชถอยคํา เรี ยบเรี ยงเป น รู ป
ประโยค เปนบทสนทนา และเปนขอความตอเนื่องได เพราะผูเรียนจําเปนตองตระหนักรูถึงความสัม พั น ธร ะหวา ง
หนาที่และรูปภาษา (Notions) และการนําไปใชในสถานการณตาจุดประสงคทีแตกตางกัน
2. กิจกรรมที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ อิงอยูบนแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธนิยม (Cognitivism) วาการ
เรียนรูของคนเราเปนกระบวนการภายในสมอง มิไดเกิดจากท อ งจํา และฟ งการปบรรยายเพี ยงเพื่ อ “รั บ ทราบ”
ความรูเกี่ยวกับหลักภาษา ผูเรียนจําเปนตองเริ่มจากการสะสมขอมูล สรางความหมาย พิจารณาความสั มพั น ธข อง
ขอมูลและมีการดึงขอมูลออกมาใช
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยเนนการฝกปฎิบัติ (performance-centered) ใหผูข ับรถแท็ ก ซี่ เกิ ด ความ
ชํานาญในการนําหลักไวยากรณภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณการทํา งาน (ในที่ นี้ คื อ การให บ ริ ก ารผู โ ดยสาร
ตางชาติ) กิจกรรมสอดคลองกันระหวางสาระวิชาที่เรียนในการฝกอบรมกับชีวิตจริงในการประกอบอาชีพ ผูเขารับ
การอบรมฯ จับกลุมศึกษาเอกสารประกอบการอบรม รับฟงการบรรยายจากวิทยากร (ผูวิจัย) สลับกับการนําเสนอ
ความคิดเห็นกลุมตามกิจกรรมที่กําหนด จากนั้นแบงกลุมแสดงบทบาทสมมติเปนการสร า งป ญ หาให ผู เ ข า รั บ การ
อบรมฯ ไดคิดและแกปญหาดวยตนเองโดยใชความรูในภาษา (ศัพทและไวยากรณ) ที่ตนมีอยูและไดเรียนรูจ ากการ
บรรยาย ผูแสดงบทบาทสมมติไมไดเตรียมตัวมากอนแสดงบทบาทไปตามธรรมชาติ โดยที่ไมรูวาสมาชิกที่รวมแสดง
งบทบาทสมมติดวยจะใชศัพทและรูปประโยคตอบโตอยางไร ทําใหผูเขารับการพั ฒ นาฯ ได ฝ ก การนํ า หลั ก ภาษา
(ศัพทและรูปประโยค) ไปใชจริงตามธรรมชาติการสื่อสาร กิจกรรมดังกลาวกระตุนความสนใจของผู เ รี ยน ผู เ รี ยน
เรียนรูเขาใจจากประสบการณการไดลงมือใช ไดลงมือกระทํา ไมไดเกิดจากการรับฟงเพียงอยางเดียว
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ขอเสนอแนะในการคนควาตอไป
จากการประมวลผลการดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษสําหรับผูขับรถแท็กซี่ในบริบทการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ มี
1. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษควรนําเสนอผูเรียนทั้งโครงสร า งทางภาษา คํ า ศั พ ท และรู ป
ประโยค และการนําไปใชตาม “หนาที่” ของภาษา (ขอรอง สั่ง อธิบาย เสนอแนะ ขออนุญาต) โดยคํ า นึ งถึ งความ
เหมาะสม (ผูที่ฟง ชองทางที่สื่อสาร โอกาส)
2. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจําเปนตองใหสัดสวนของจํานวนผู เ รี ยนมีค วามเหมาะสมกั บ
วิทยากรผูสอน โดยมีเกณฑในภาพกวางวาโอกาศการมีป ฎิ สั มพั น ธ (Interactions in class) ระหวา งผู ส อนและ
ผูเรียนจะไดครบทุกคน จํานวนของสมาชิกกลุมควรคํานวนจากจํานวนครั้งของการปฎิสัมพันธ (การไดฝกใชภาษา)
ระหวางสมาชิกไดมากที่สดุ จํานวนสมาชิกในกลุม อาจมี 4 คน (แตไมควรเกิน 6 คน) และควรเปนเลขคูเพื่อให turns
การพูดเกิดขึ้น
3. ในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรขยายผลการศึกษานี้ใหตอยอดยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการศึกษาทักษะภาษา
เขากับหัวขอในศาสตรสาขาอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความตองการในการนําไปใช ป ระกอบอาชี พ ของผู เ รี ยน เช น การ
พัฒนาทัศนคติในการใหบริการ (Service Mind) ความรูทางกฎหมายในการปฎิบัติตนและใหคําแนะนําผูโดยสารเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ ความรูในสถานที่นา สนใจและสถานที่สาํ คัญเพือ่ การทองเทีย่ ว อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาภาพ
ลักษณะแท็กซี่ไทยตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูดูแลเด็กในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติ กรรม
ของผูดูแลในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุมประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ เปนผูดูแลที่ทําหนาที่ดูแลเด็กอายุ 3 ป ถึง 6 ป ในพื้นที่ ตําบลบางนาง
ลี่และตํ าบลบางแค อําเภออัม พวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม จํ านวน 90 คน ทํ าการเก็ บ รวบรวมขอมู ลด ว ย
แบบสอบถามและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการของผูดูแลเด็กแยกตามขอยอย 4 ดา น ซึ่งแต ละด านมี
คะแนนตั้งแต 0 ถึง 2 คะแนน แปลผลเปน นอย ปานกลาง มาก ตามลําดับ พบว าคะแนนเฉลี่ย ด านอุป กรณ
การทําศิลปะมีคะแนนสูงสุด (1.73 คะแนน S.D. = .559) รองลงมาคือดานการจั ด หาอุป กรณการเล น (1.76
คะแนน S.D. = .427 ดานอุปกรณพัฒนาทักษะทางภาษา (1.49 คะแนนS.D. = .676) และดานอุปกรณพัฒนา
ทักษะการปรับตัวและกลามเนื้อมัดเล็กมีคะแนนนอยที่สุด (1.39 คะแนน S.D. = .685)
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูดูแลเด็ก การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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Abstract
This research aims to study caregiver’s behavior related health care promoting on the
early childhood development. The participants consist of 90 caregivers of children age range
of 3 to 6 years , living in Bangnangli District and Bangcare District, Samut Songkhram Province. In
addition, investigating how quality awareness influences the strategic adaptation of the
individual programs.
The findings of the study reveal that the mean scores of caregiver’s behavior related
health care promoting on the early childhood development were at a high level. Considering
the behavior related to promoting the development of child caregivers in 4 sub-sections, each side
scored 0, 1 and 2 points; low moderate and high level respectively. Average score on art
equipment had the highest score (1.73 score, SD = .559), followed by symbolic play equipment
(1.76 score, SD = .427), language equipment (1.49 score, S.D. = .676) and equipment for adaptive
and fine motor equipment with minimal score (1.39 score, S.D. = .685).
คําสําคัญ: Caregiver’s behavior, health care promoting on the early childhood development
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บทนํา
พัฒนาการเด็กมีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองไดรับการดูแลใหมีความเหมาะสม เนื่องจากเด็กเหลานี้จะเติบโตเปนผูใหญ
และเปนอนาคตของชาติในวันขางหนา หากไดรับการสงเสริมสุขภาพให ส มวัย ทั้ งทางร า งกาย จิต ใจ อารมณ สั งคม และ
พัฒนาการจากผูดแู ล ประเทศชาติก็จะมีประชาชนที่มีคุณภาพ มีกําลังที่จะพัฒนาประเทศชาติใหรุงเรืองทัดเทียมนานาประเทศ
ตอไปไดในอนาคตแตจากการสํารวจขอมูลพัฒนาการเด็กของสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) ครั้ งที่ 1 ถึ ง 4
ในชวงปพ.ศ. 2534 ถึงปพ.ศ. 2552 พบวาเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชาและลาชารอยละ18.3 ถึงรอยละ 25.3 ซึ่ งเป น อั ต ราที่
มากกวาตางประเทศ 2-3 เทา (นิชรา เรืองดารกานนท, 2554; สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2534-2552) และผล
การสํารวจในป พ.ศ. 2558 ยังพบวามีเด็กพัฒนาการลาชา รอยละ 19.41 (สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2558) การที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษาลาชานั้นเกิดไดจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนพันธุกรรม สิ่งแวดลอม ปจจัย
ดานการเลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการจากผูดูแ ล ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนรู (นิ ช รา เรื อ งดารกานนท ,
2554) การคิด การแสดงออก รวมทั้งการคิดเชิงบริหาร (Law, Rush, Anandan, Cox, & Wood, R., 2012; Peyre et al.,
2014; Reilly et al., 2007) หากเปนเชนนี้จะทําใหอนาคตของชาติมีโอกาสที่จะไมทัดเทียมกับนานาประเทศได
การที่เด็กจะมีพัฒนาการและเจริญเติบโตที่ดีไดนั้นจะตองอาศัยการพึ่งพาพอแมใหชวยปกปองจากอันตราย หากให
ความรักเอาใจใสใกลชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพร อ มจะตอบสนองความต อ งการพื้ น ฐานที่ เ ปลี่ ยนไปตามวัยได อ ย า ง
เหมาะสมใหสมดุลกันทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม เด็กจะเติบโตแข็งแรง แจมใส มีความมั่นคงทางใจ รู
ภาษา ใฝรู และใฝดี (James.R.S&Ashwill. W.J, 2007) พรอมที่จะพัฒนาตนเองในขัน้ ตอไปใหเปนคนเกงและคนดีอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุข
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กก อ นวัยเรี ยนมีค วามสํ า คั ญ อย า งมาก เนื่ อ งจากเด็ ก วัยนี้ ต อ งการการเรี ยนรู ใน
สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดาน (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท, 2549 และนิตยา คชภักดี , 2554 และจาก
บิดา มารดา ผูดูแล คนรอบขางและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหเกิดพัฒนาการที่เปนรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการ
เจริญเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจ สมอง สติ ป ญ ญา ความสามารถ เพราะเด็ ก ในช วงนี้ ระบบประสาทและสมองจะ
เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (James. R. S& Ashwill. W. J., 2007) การอบรมปลูกฝงสรางเสริมพัฒนาการทุกดานใหแกเด็กได
เจริญ เติบโตเต็มศักยภาพในชวงอายุนี้ จะเปนรากฐานที่ดีจะใหเติบโตเปนเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเปน ทําเปน
และมีความสุข (นิชรา เรืองดารกานนท, 2554 ) เด็กจะมีชีวิตรอดและเติบโตไดจากการพึ่งพาพอแม และผูดูแล ปกป อ งจาก
อันตราย หากใหความรักเอาใจใสใกลชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะ ตอบสนองความตองการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตาม
วัยไดอยางเหมาะสมใหสมดุลกันทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม เด็กจะเติบ โตแข็ งแรง แจมใส มีค วาม
มั่นคงทางใจ รูภาษา ใฝรู และใฝดี (James. S& Ashwill. J, 2007) พรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคนเกงและคนดีอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุขและมีประโยชน
การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนสอบถามพฤติกรรมของผูดูแลในจัดหาอุปกรณสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนเพื่อเปน
การวางแผนในการจัดการสงเสริมพัฒนาการใหมีความเหมาะสมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูดูแลในการจัดหาอุปกรณสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่ ตําบลบางนางลี่แ ละตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย เอกสารที่เกี่ยวของกับ เด็กปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (Development
of childhood) พฤติกรรมของผูดูแลในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลี้ ยงดู เด็ ก (Child rearing) ลั กษณะของผู ดู แล
(caregiver style) พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาเปนผูดูแลเด็กอายุ 3 ป ถึง 6 ป ในพื้นที่ ตําบลบางนางลี่แ ละตํ า บลบางแค อํ า เภออั มพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางที่ศึกษา เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู ดู แ ลเด็ ก อายุ 3 ป ถึ ง 6 ป ในพื ้ น ที่
ตํา บลบางนางลี่ แ ละตํา บลบางแค อํา เภออั มพวา จังหวัด สมุท รสงคราม จํานวน 90 คน มีเกณฑคัดเขา คือ เปนผูดูแลหลักที่
ทําหนาที่ดูแลเด็กตอเนื่องที่บานมานานไมนอยกวา 6 เดือน สามารถสื่อสารภาษาไทยได มีความยินดีในการเขารวมงานวิ จัย ไมมี
ความบกพรองทางสายตา หรือการไดยิน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย
1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ประกอบดวย
1.1 ขอมูลทั่วไปของเด็ก เปนแบบสอบถามที่ใหผดู ูแลเติมคําและใหเลือกตอบดวยตนเองไดแก อายุเพศอายุ
ครรภเมื่อคลอดน้ําหนักเด็กแรกคลอดการมีฝาแฝด ลําดับที่ของการเกิด จํานวนพี่นองทั้งหมด
1.2 ขอมูลทั่วไปของผูดูแล เปนแบบสอบถามที่ใหผูดูแ ลเติมคําและใหเลือกตอบดวยตนเองประกอบด วย
ความสัมพันธของผูดูแลกับเด็กสถานภาพสมรสของบิดามารดาระดับการศึกษาของบิดาระดับการศึกษาของมารดาอาชีพของ
บิดาอาชีพ ของมารดารายไดเฉลี่ยในครอบครัวสัมพันธภาพระหวางเด็กกับผูดูแลและการทํากิจกรรมรวมกับเด็ก
2. แบบสอบถาม StimQ-P เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการของผูดูแลเด็กอายุ 3 ป ถึง 6
ป ขณะอยูที่บานของเดรเยอรและคณะ (Dreyer et.al, 2007) แบบสอบถามนี้ พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ของผู เ ชี่ ยวชาญด า น
พัฒนาการเด็ก จํานวน 2 ทานและนักจิตวิทยาจํานวน 1 ทาน จากมหาวิทยาลัยนิวยอร ก (New York University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แบบสอบถาม StimQ-P ประกอบดวย 4 ขอยอย ไดแก
2.1 ALM Scale (Availability of Learning Materials) เปนขอคําถามเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ของผูดูแลเด็กขณะอยูที่บานโดยการจัดหาของเลนใหเด็ก
2.2 Read Scale เปนขอคําถามเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กของผูดูแลเด็กขณะอยูที่บ า นโดยการ
อานหนังสือใหเด็กฟง
2.3 PIDA Scale (Parental Involvement in Developmental Advance) เปนขอคําถามเกี่ยวกับการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กของผูด ูแลเด็กขณะอยูที่บานโดยการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริพฒ
ั นาการเด็กขั้นสูง เชน การ
สอนตัวอักษร สี การนับ เปนตน
2.4 PVR Scale (Parental Verbal Responsively) เปนขอคําถามเกีย่ วกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กของ
ผูดูแ ลเด็กขณะอยูที่บานโดยการใชการตอบสนองตอสิ่งที่เด็กทําผานการพูด
โดยใหคะแนนตั้งแต 0 ถึง 8 คะแนน หากไดคะแนน 0 ถึง 2 คะแนน หมายความวาผูดูแลมีพฤติกรรมการส งเสริ ม
พัฒนาการเด็กนอย คะแนน 3 ถึง 5 คะแนน หมายความวา ผูดูแ ลมีพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กปานกลาง และหากได
คะแนน 6 คะแนนขึ้นไป หมายความวา ผูดูแลมีพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กมาก
คุณภาพของเครื่องมือ
ความตรงของเครื่ อ งมือ (Validity) ผู พั ฒ นาแบบสอบถาม StimQ-P ได ต รวจสอบความความตรงเชิ งเหมือ น
(convergent validity) โดยเปรี ยบเที ยบกั บ เครื่ อ งมือ มาตรฐานเพื่ อ หาความสั มพั น ธข องแบบสอบถาม StimQ-P กั บ
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แบบทดสอบมาตรฐาน ได แ ก IT- HOME, HOME ได ค า ความสั มพั น ธ .55 ที่ ร ะดั บ p < .001 และ Bayley MDI ได ค า
ความสัมพันธ .45 ที่ระดับ p = .002 นอกจากนี้ยังไดตรวจสอบความตรงเชิงพยากรณ (predictive validity) และความตรง
ตามสภาพ หรือความตรงรวมสมัย (concurrent validity) แตไมไดบอกรายละเอียดของการตรวจสอบ ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย
ไดนํามาแปลเปนภาษาไทยโดยไดรับอนุญาตจากเจาของเครื่องมือ และตรวจสอบความตรงของการแปล ความเหมาะสมของ
ภาษาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยอาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการเด็ก 1 ทานอาจารย พ ยาบาล
ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย 1 ทานได ค า หาดั ช นี ค วามเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา(content validity index: CVI) เทากับ .85
ความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) ผูพัฒนาเครื่องมือได ห าความสอดคล อ งภายในของแบบสอบถาม StimQ-P
โดยใช ค  า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) ได เ ท า กั บ .88 - .93 ก อ นการนํ า
แบบสอบถาม StimQ-P ไปใชผูวิจัยไดจะนําไปทดสอบกับเด็กที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน แลวคํานวณหา
คาความสอดคลองภายในโดยใชวิธีของคูเดอร–ริชารดสัน 20 (Kuder – Richardson) หรือเคอาร 20 (KR20)
การพิทักษสิทธิ์ของผูรวมวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย ของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยใน
มนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ COA.1041/2017กอนการวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงค การปฏิบั ติ ขณะเข าร วมวิจัย
ระยะเวลา และประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมวิจัยโดยกลุมตัวอยางทราบวาสามารถถอนตั วออกจากการเข าร วมวิจัยได ตลอดเวลา
โดยไมมีผลตอกระทบใด ๆ ผูวิจัยขอความยินยอมเขารวมวิจัย โดยใหผูเขารวมวิจัยลงลายมือชื่ ออนุ ญาตในการเข าร วมวิจัยผู เข าร วม
วิจัยสามารถซักถามขอสงสัยเพิ่มเกี่ยวกับการทําวิจัยไดตลอดการดําเนินการวิจัยและการสรุปอภิปรายผลขอมูล เปนการสรุปในภาพรวม
จะถูกเก็บเปนความลับไมมีการเปดเผยขอมูลผูเขารวมวิจัย และการนําเสนอขอมูลจะเปนภาพรวมเทานั้น
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยในมนุ ษย ของคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยและผูชวยวิจัยรวบรวมขอมูลดังนี้
1.ผูวิจัยและผูชวยวิจัย เตรียมความพรอมในการทําวิจัยโดยการฝกใชแบบสอบถาม StimQ-P กับผูดูแลเด็ก ก อ นวัย
เรียนวัยจํานวน 10 คน
2. เตรียมผูชวยวิจัยซึ่งเปนครูประจําชั้นอนุบาล โดยผูชวยวิจัยมีหนาที่คัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบั ติ ที่ กํ า หนด
แจกแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและสอบถามผูดูแลดวยแบบสอบถาม StimQ-P ซึ่ งก อ นดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มูล ผู วิจัยอธิบ าย
รายละเอียดของกิจกรรม การใชคําถามในการสอบถามผูดูแลตามแบบสอบถาม StimQ-P และหนาที่ของผูช วยวิ จัย เพื่ อ ให
ผูชวยวิจัยเขาใจ รับทราบบทบาท การดําเนินการวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดมีการพูดคุยปรึกษากั น ในการดํ า เนิ น
กิจกรรม กอนและหลังทําแบบสอบถามทุกครั้ง
3. ผูวิจัยแนะนําตัวเองกับผูดูแลเด็กและเชิญเขารวมการวิจัยและขอความยินยอมโดยการลงลายมือชื่ออนุญาตในการ
เขารวมวิจัย
4.ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในหองที่ไมมีผูอื่นรบกวน
5. ใชเวลาทั้งหมดประมาณ 20 - 30 นาที
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อสิ้นสุดการเก็บขอมูลที่เก็บรวบรวมได นํามาตรวจสอบความครบถ วน ถู ก ต อ ง และสมบู ร ณ และนํ า ข อ มูล ไป
วิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิจัยครั้งนี้กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05
โดยใชสถิติวิเคราะหขอ มูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการ ไดแก การจัดหาอุปกรณการ
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เลน อุปกรณการทําศิลปะ อุปกรณพัฒนาทักษะการปรับตัวดานกลามเนื้อมัดเล็ก และอุป กรณพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด า น
แนวคิด โดยใชสถิติบรรยายประกอบดวยจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเด็ก (N = 90)
ขอมูล
ชวงอายุ
อายุ 5 ป
อายุ 6 ป
อายุ 4 ป
เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
ลําดับที่ของการเกิด
บุตรลําดับที่ 1
บุตรลําดับที่ 2
บุตรลําดับที่ 3
บุตรลําดับที่ 4
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่อยูบานเดียวกัน
1 ถึง 4 ราย
มากกวาหรือเทากับ 5 ราย
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูดูแล (N = 90)
ขอมูล
ความสัมพันธของเด็กกับผูดูแล
มารดา
ยาย
ตา
ยา
อื่น ๆ
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน
หยาราง
แยกกันอยู
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
บิดาหรือมารดาแตงงานใหม
ระดับการศึกษาของบิดาของกลุมตัวอยางเด็ก คิดเปน รอ ย
ละ
ม.6 ขึ้นไป
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จํานวน

รอยละ

58
19
13

64.1
21.3
14.6

47
43

52.8
47.2

33
36
17
4

37.1
40.4
19.1
3.4

33
57

37.1
62.9

จํานวน

รอยละ

43
24
17
4
2

48.3
27
19.1
3.4
2.2

68
10
6
4
2

75.3
11.2
7.9
3.4
2.2

29

32.6

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

ขอมูล
ต่ํากวา ม.6
ระดับการศึกษาของมารดา
ม.6 ขึ้นไป
ต่ํากวา ม.6
อาชีพของบิดา
ทํางานประจํานอกบาน
อื่นๆ
อาชีพของมารดา
ทํางานประจํานอกบาน
อื่นๆ
รายไดเฉลี่ยในครอบครัว
นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาทตอเดือน
มากกวาหรือเทากับ 20,000 บาทตอเดือน
สัมพันธภาพระหวางเด็กกับผูดูแล
รักใครกันดี
ทะเลาะกันบางบางครั้ง
อื่น ๆ

จํานวน
61

รอยละ
67.4

13
77

14.6
60.7

83
7

92.1
7.9

82
8

91
9

78
12

86.6
13.4

60
24
6

66.3
27
6.7

ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กของผูดูแลเด็ก
minimum
maximum
mean
1
8
6.35
ตารางที่ 4 คะแนนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กของผูดูแลเด็กรายดาน
คะแนนพฤติกรรมดาน
mean
การจัดหาอุปกรณการเลน
1.73
คะแนนเฉลี่ยดานอุปกรณการทําศิลปะ
1.76
1.39
อุปกรณพัฒนาทักษะการปรับตัวและกลามเนื้อมัดเล็ก
1.49
อุปกรณพัฒนาทักษะทางภาษาและแนวคิด

SD
1.955
SD
.559
.427
.685
.676

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ ก ษาพบวา พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การอ า นของผู ดู แ ลเด็ ก ในตํ า บลบางนางลี่ แ ละตํ า บลบางแค
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กเทากับ 6.35 (S.D.
= 1.955) ผลการศึกษานี้อธิบายไดวา ผูดูแลมีพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผล
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การที่ผูดูแลมีคะแนนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กในระดับมากนั้ น เนื่ อ งจาก กลุ มตั วอยา ง
ผูดูแ ลเด็กสวนใหญเปนมารดา ซึ่งมารดาจะทําหนาที่ใหความรักเอาใจใสใกลชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานทีเ่ ปลีย่ นไปตามวัยไดอยางเหมาะสมใหสมดุลกันทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม เด็ก
จะเติบโตแข็งแรง แจมใส มีความมั่นคงทางใจ รูภาษา ใฝรู และใฝดี (James. R. S& Ashwill. W. J, 2007) จึงสงผลใหมีความ
เขาใจในตัวเด็กและมีการเตรียมการเพื่อสงเสริมพัฒนาการ ถึงแมวาการศึกษาพบวาผูดูแลมีพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กในระดับมาก แตการศึกษานี้พบวาคะแนนต่ําสุดอยูที่ 1 คะแนน คะแนนสูงสูด 8 คะแนน ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนภาพรวมเทากับ 1.955 ซึ่งบงบอกวาคะแนนมีความแตกตางกันมาก หากพิจารณาเปนรายกลุมคะแนนตั้งแต 0 ถึ ง 8
คะแนน พบวา ยังมีผูดูแลที่มีพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กในระดับนอยถึงปานกลางรอยละ 30.4 ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่
คอนขางจะสูง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการของผูดูแลเด็กแยกตามขอยอย 4 ดาน ซึ่งแตละด า นมี
คะแนนตั้งแต 0 ถึง 2 คะแนน แปลผลเปน นอย ปานกลาง มาก ตามลําดับ พบวา
คะแนนเฉลี่ยดานการจัดหาอุปกรณการเลนมีคาเฉลี่ย 1.73 คะแนน (S.D. = .559) หมายถึ ง ผู ดู แลมีพฤติ กรรมที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการดานการจัดหาอุปกรณการเลนระดับมาก และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตงตางกันนอย
คะแนนเฉลี่ยดานอุปกรณการทําศิลปะมีคาเฉลี่ย 1.76 คะแนน (S.D. = .427) หมายถึง ผูดูแลมี พฤติ กรรมที่ เกี่ ยวข องกั บการ
สงเสริมพัฒนาการดานการจัดหาอุปกรณทําศิลปะระดับมาก และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตงตางกันนอย คะแนนเฉลี่ย
ดานอุปกรณพัฒนาทักษะการปรับตัวและกลามเนื้อมัดเล็ก มีคาเฉลี่ย 1.39 คะแนน (S.D. = .685) หมายถึง ผูดูแลมีพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการดานอุปกรณพัฒนาทักษะการปรับตัวและกลามเนื้อมัดเล็ก ระดับมาก และส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานมีความแตงตางกันนอย คะแนนเฉลี่ยดานคะแนนเฉลี่ยดานอุปกรณพัฒนาทักษะทางภาษาและแนวคิดทํามีคาเฉลี่ ย
1.49 คะแนน (S.D. = .676) หมายถึง ผูดูแลมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการดานอุปกรณพัฒนาทักษะทางภาษา
และแนวคิดระดับมาก และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตงตางกันนอย อาจเปนผลมาจากการศึกษาของผู ดู แ ล ถึ งแมวา
ผูดูแ ลสวนใหญจบการศึกษาระดับตํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย แตโดยรวมการศึ ก ษาตามระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
ประเทศ ทําใหมีโอกาสที่จะหาขอมูลและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กได แต
ในพัฒนาทักษะการปรับตัวและกลามเนื้อมัดเล็กที่มีคะแนนต่าํ สุดนั้น อาจเปนผลมาจากอุปกรณที่ใชสวนใหญอาจตองจัดซื้อให
เด็ก ซึ่งผูดูแ ลสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน อีกทั้งยังเปนครอบครัวขยายที่มีสมาชิกตั้งแต 5 คนขึ้นไป อาจทํา
ใหอาจมีปญหาในเรื่องคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณสงเสริมพัฒนาการได
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีการศึกษาในภาพกวางของพฤติกรรมที่เกีย่ วของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กของผูด ูแลในแตละภูมิภาคของ
ประเทศไทย เนื่องจากแตละที่มีบริบทที่แตกตางกัน
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมที่เ กี่ ยวข อ งกั บ การส งเสริ มพั ฒ นาการเด็ ก ของผู ดู แ ล ในคลิ นิ ก สุ ข ภาพเด็ ก ดี ข อง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกกลุม
3. ควรมีการศึกษาพัฒนาการและการเจริญ เติ บ โตของเด็ ก ที่ ไ ด รั บ การดู แ ลจากผู ดู แ ลที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อ นํ า มา
เปรียบเทียบ และสรางโปรแกรมหรือโครงการที่สอดคลองกับความตองการของเด็กมากที่สุด
4. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการควบคุมตัวแปรภายนอกที่ อ าจมีผ ลต อ พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การส งเสริ ม
พัฒนาการเด็กของผูดูแลใหครอบคลุม
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการและการออกกําลังกายในเด็กวัยเรียน มีวัตถุประสงคเพือ่
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการและการออกกําลังกายของเด็กวัยเรียนโรงเรียนบานบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง
กรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ถูกพัฒนามาจากทฤษฎี Ecological Systems Theory (EST) รูปแบบงานวิจัยครั้งนี้เปน
วิจัยเชิงสํารวจ และกลุมตัวอยางครั้งนี้ ไดแก เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 73 คน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
การเก็บแบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพของเด็กกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาความถี่ และคารอยละจะใชวิเคราะหตัวแปรขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา และจํานวนพี่นอง
ในครอบครัว รวมถึงใชวิเคราะหตัวแปรพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของเด็ก
ผลการศึกษาพบวา เด็กกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 7 ถึง 13 ป สวนใหญเปนเด็กผูช ายคิดเปนรอยละ 64.4 (n = 47)
และเด็กที่เขารวมวิจัยครั้งนี้สวนใหญจะมีพี่นอง 2 คน (รวมตั วเอง) คิ ด เป น ร อ ยละ 45.2 (n = 33) และจากการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กโดยใชแบบสอบถามพบวา เด็กที่เขารวมวิจัยครั้งนี้ สวนใหญไมคอยชอบเลนกีฬาทั้งชนิดเบา เชน วิ่ง
จอกกิ้ง ฮูลาฮูป ปงปอง หรือชนิดหนัก เชน บาสเกตบอล ฟุตบอล วายน้ํา เตนแอโรบิค หรือปนจักรยาน โดยใชเวลาติดตอกัน
อยางนอยไมเกิน 30 นาที แตสวนใหญชอบวิ่งเลนกับเพื่อนทั้งเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียนและไมชอบนั่งอยูกับที่นานๆ
และสวนใหญชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอดกรอบ ข า วโพดอบรอบ หรื อ ข า วเกรี ยบทอด แต เ ด็ ก กลุ ม
ตัวอยางจะไมคอยรับประทานอาหารจานดวน เชน แฮมเบอรเกอร พิซซา และไมคอยดื่มน้ําอัดลม ทั้งยังชอบรับประทานผักใน
มื้ออาหารอีกดวย
คําสําคัญ : พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เด็กวัยเรียน
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Health Promotion Behaviors of School-age Children
Muntanavadee Maytapattana, Wipakon Sonsnam
Email: muntanavadee.ma@ssru.ac.th

Abstract
The objective of this research is to study the health behaviors of school-age children. The
conceptual framework is developed on the basis of the Ecological Systems Theory (EST). This study is a
survey research. Participants were 73 school-age children of Baan-Bangnangli school, Samut-Songkhram
province. Children were collected Children Health Behavior Questionnaires (CHBQ). Descriptive statistics,
including frequency and percentage, were used to interpret the child’s characteristics and to describe
child health behaviors. The research results show that the school-age children in this study were between
7 and 13 years and majority of the subjects were boy (n=47). Most of their parents had 2 child (n=33).
Moreover, the majority of school-age children in this study liked to play with their friends more than play
alone. Moreover, they did not like to play soft exercise including playing joking, holahoop, and table
tennis and hard exercise including playing basketball, swimming, aerobic dance, and cycling by taking time
at least 30 minutes. The majority of school-age children in this study very liked to consume snack
including potato chip and popcorn; however, they could eat vegetables. They did not like to consume
fast food including pizza and hamburger as well as soft drink.
Keywords: child exercise behavior, child dietary behavior, school-age children
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บทนํา
อัตราการเกิดโรคอวนในเด็กยังคงเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อ งทั่ วโลก ทั้ งทวีป ยุ โ รป อเมริ ก า และเอเชี ย (Ogden,
Carroll, Curtin, Lamb, & Flegal, 2010; Jingxiong, 2006) รวมถึงประเทศไทย พบวารอยละ 8.2 ของเด็กและวัยรุนไทย
เปนโรคอวน (Mo-Suwan, et.al, 2004) นอกจากนี้ยังพบวาเด็กในที่อาศัยอยูในชุมชนเมือง เชน กรุงเทพมหานครเป น โรค
อวนถึงรอยละ 11.6 สอดคลองกับเด็กที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองของจังหวัดขอนแกน (Langendijk, 2003) จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา เด็กที่เปนโรคอวนจะมีความเกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยงของโรคตางๆไดแก โรคเบาหวาน โรคหั วใจ
และหลอดเลือด และโรคระบบกระดูก ( World Health Organization, 2007)
สาเหตุของโรคอวนเกิดจากสองปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยทางพันธุกรรม พบวาครอบครัวที่มีพอแมเปนโรคอวน เด็กจะ
มีโอกาสเปนโรคอวนได และถาพอแมมีภาวะไขมันในเลือดสูง ลูกจะมีโอกาสมีภาวะไขมันในเลือดสูงเชนกัน (Hiranrat, 2000)
นอกจากปจจัยดานพันธุกรรมแลว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมยังเปนสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดโรคอวนในเด็กได ใน
ประเทศไทยพบวาเด็กที่อาศัยอยูในเมืองชอบบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของน้ําตาล ไขมัน และโปรตีนมากกวาบริโภคผักและ
ผลไม (Chaiamnuay, 2002) นอกจากนี้พบวาเด็กใชเวลาในการดูทีวีมากกวาสามชั่วโมงตอวัน (Ruangdaraganon, 2002)
มีงานวิจัยพบวาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็กดังกลาวขางตน เกิดจากความไมตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุ ข ภาพ
ตนเองของเด็ก รวมถึงพอแมยังใหการสนับสนุนลูกเรื่องการรับประทานอาหารที่ไมถูกตองเหมาะสม เชน การเตรี ยมอาหาร
และการยอมใหเด็กบริโภคอาหารที่ไมมีประโยชน (Birch, 1998) นอกจากนี้จากงานวิจัยพบวา รูปแบบการเลี้ยงดูบุตรของพอ
แม เชน พอแมที่ตามใจลูกหรือปลอยปะละเลยลูกมากเกินไปทํ า ให ลู ก มีพ ฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารที่ ไ มเ หมาะสม
(Goodman & Whitaker, 2002)
จากปญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมดังที่กลาวมาที่ทําใหเด็กมีภาวะน้ําหนักตัวเกินเกณฑหรือมีภาวะเปนโรค
อวน ซึ่งเกิดจากตัวเด็กเองและจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมที่ไมถูกตอง ทําใหผูวิจัยมีความสนใจอยากทราบถึ งพฤติ ก รรม
สุขภาพซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมการออกกําลังกายและพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ําหนักตัว
เกินเกณฑวามีพฤติกรรมเชนไร โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนที่อยูในเขตชุมชนเมืองซึ่งจากการวิจัยพบวา เด็ ก เหล า นี้ มีพ ฤติ ก รรม
สุขภาพที่ไมเหมาะสม ดังนั้นงานวิจัยครั้ งนี้ จึงได ทํ า ในเขตชุ มชนเมือ งของจังหวัด สมุท รสงครามซึ่ งเป น จังหวัด ใกล เ คี ยง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลใหผูปกครองเด็กหรือคุณ ครู ใ ห ส ามารถดู แ ลและส งเสริ มพฤติ ก รรมสุ ข ภาพเด็ ก ได อ ย า ง
เหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ หากสามารถตรวจพบปญหาเรื่องพฤติกรรมตัง้ แตเริ่มแรก จะสามารถใหการปองกันและดูแลเด็ก
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการของเด็กวัยเรียนโรงเรียนบานบางนางลี่
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของเด็กวัยเรียนโรงเรียนบานบางนางลี่
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่มีน้ําหนั ก ตั วเกิ น เกณฑ ” เป น วิจัยเชิ งพรรณาเป น การศึ ก ษา
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน เพื่อศึกษาหาความรูแ ละเปนแนวทางในการสรางเสริมสุข ภาพ ซึ่งประกอบดวย พฤติกรรม
การออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เด็กชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนบานบางนางลี่ จํานวน 73 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. หนังสือคูมือการปรับพฤติกรรมสําหรับเด็กวัยเรียนชื่อ “อยากผอม....มาลองดู ดูแลหุน สวยดวยตัวเอง สําหรับเด็ก
วัยเรียนและวัยใส”ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง (กองโภชนาการ, 2553)
2. แผนพับเกี่ยวกับโรคอวนในเด็ก ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กองโภชนาการ, 2554)
3. แบบสอบถามพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของเด็ ก ใช ป ระเมิน เกี่ ยวกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของเด็ ก ประกอบด วย
แบบสอบถามเรื่องการออกกําลังกาย มีขอคําถาม 9 ขอ มีคาความเชื่อมั่น .654 และแบบสอบถามเรื่องการรับประทานอาหาร
มีขอคําถาม 7 ขอ มีคาความเชื่อมั่น .749 ซึ่งแบบสอบถามทั้งสองฉบับนี้ ผูวิจัยจะเปนผูสรางขึ้นเองโดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยตางๆ
การเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดสงจดหมายขออนุญาตผูปกครองเข า ร วมโครงการวิจัยครั้ งนี้ โดยฝาก
อาจารยประจําชั้นชวยติดตอประสานงานให และผูปกครองทุกคนไดตอบกลับมาและมีความยินดีใหบุตรเขารวมโครงการวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งการดําเนินการเก็บขอมูลใชเวลา 1 วัน โดยเด็กจะไดรับเอกสารคูมือปรับพฤติกรรมสุขภาพ “อยากผอม....มาลองดู
ดูแลหุนสวยดวยตัวเอง สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส”และไดรับแผนพับเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กกลับไปอานที่บานและสามารถ
นําไปปรับใชกับตนเองได นอกจากนี้เด็กจะไดทําแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพซึง่ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายใน 1 สัปดาหและคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารใน 1 สั ป ดาห โดยจะใช เ วลาในการทํ า
ประมาณ 15 นาที
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีวิธีจัดกระทํ า กั บ ข อ มูล
ดังกลาว ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ และคารอยละจะใชวิเคราะหตัวแปรขอมูลพืน้ ฐานทั่วไป ไดแก อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และจํานวนพี่นองในครอบครัว รวมถึงใช วิเ คราะห ตั วแปรพฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการออกกํ า ลั งกายและการ
รับประทานอาหารของเด็ก
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พบวา พบวา สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 64.4 (n=47) สวนใหญอายุประมาณ 12 ป คิดเปนรอยละ 46.6 (n=34) และนักเรียนสวนใหญศึกษาอยูชั้นปที่ 6 และ 5
คิดเปนรอยละ 45.2 (n=33) และ 31.5 (n=23) ตามลําดับ และในครอบครัวสวนใหญบิดามารดาจะมีบุตร 2 คน คิดเปนรอย
ละ 45.2 (n=33)
2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารของเด็กวัยเรียน พบวา จากการตอบแบบสอบถาม
ของเด็กสําหรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบวา สวนใหญจะชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอดกรอบ
ขาวโพดอบกรอบ หรือขาวเกรียบทอด กลาวคือ เด็กจะรับประทานทุกวัน (n = 13) แตเด็กกลุมนี้สวนใหญจะรับประทานขนม
หวาน เชนโดนัท คุ ก กี้ เค ก แยมโรล เครปญี่ ปุ น สั ป ดาห ล ะ 1 วัน (n = 18) และจะรั บ ประทานอาหารจานด วน เช น
แฮมเบอรเกอร พิซซา และรับประทานอาหารกับขาวประเภทเนื้อสัตวติดมันเชนไกทอดติดหนัง ขาหมู ไขพ ะโลใสหมูสามชั้น
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สัปดาหละ 1 วัน เทานั้น (n = 23, n = 11) รวมถึงสวนใหญจะดื่มน้ําอัดลม เชน โคก เปปซี่ หรือ แฟนตา แคสัปดาหละ 1 วัน
(n = 17) เทานั้น สวนใหญรับประทานอาหารที่มีผักผสมอยู (n = 28) และรับประทานอาหารแค 3 มื้อเทานั้น (n = 26)
3. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของเด็กวัยเรียน พบวา จากการตอบแบบสอบถาม
สําหรับพฤติกรรมการออกกําลังกายพบวา สวนใหญจะไมคอยชอบเลนกีฬาหนักๆ เชน บาสเกตบอล ฟุตบอล วายน้ํา เตนแอ
โรบิค ปนจักรยาน หรือเทนนิสโดยใชเวลาติดตอกันอยางนอยครั้งละ 15-20 นาที กลาวคือ จะเลนเพียงสัปดาหละ 2 วัน (n =
13) และสวนใหญจะเลนกีฬาเบาๆ เชน วิ่งจอกกิ้ง ฮูลาฮูป ปงปองโดยใชเวลาติดตอกันอยางนอยครั้งละ 30 นาที เพียงสัปดาห
ละ 1 วัน (n = 12) เชนกัน และเด็กกลุมนีส้ วนใหญจะชวยผูปกครองทํางานบานจนเหงื่อออก เชน ลางจาน ถูบาน กวาดบาน
รดน้ําตนไม โดยใชทําเวลาติดตอกันอยางนอย 30 นาที เพียงสัปดาหละ 1 วัน (n = 12) แตจ ะพบวา หลั งเลิ ก เรี ยนและพั ก
กลางวันเด็กกลุมนี้ สวนใหญ จะออกไปวิ่งเลนมากกวาการนั่งเลนเกมสหรือดูทีวี โดยจะทําทุกวัน (n = 15, n = 32) และเด็ก
กลุมตัวอยางนี้สวนใหญจะไมคอยนั่งดูทีวีหรือนั่งอานหนังสือโดยใชเวลาติดตอกันนานเกิน 2 ชั่วโมง กลาวคือ จะอานหนัง สื อ
โดยใชเวลาติดตอกันนานเกิน 2 ชั่วโมง สัปดาหละ 1 วัน และใน 1 สัปดาหเด็กกลุมตัวอยางนี้จะไมดูทีวี หรือวีซีดีโดยใชเวลา
ติดตอกันไมเกิน 2 ชั่วโมง
สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดพบประเด็นทีน่ าสนใจสรุปและอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. เมื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเรื่องการออกกําลังกายของเด็กกลุมตัวอยางซึ่งเปนเด็ก
นักเรียนที่มีน้ําหนักตัวเกินเกณฑชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ตั้งอยูเขตอําเภอเมือ ง ในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา เด็กสวนใหญจะไมคอยชอบเลนกีฬาทั้งชนิดเบา เชน วิ่งจอกกิ้ง ฮูล า ฮูป ป งปอง หรื อ ชนิ ด หนั ก เช น
บาสเกตบอล ฟุตบอล วายน้ํา เตนแอโรบิค ปนจักรยาน หรือเทนนิสโดยใชเวลาติดตอกันอยางนอยไมเกิน 30 นาที แต ส วน
ใหญจะชอบวิ่งเลนกับเพือ่ นทัง้ เวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียนและไมชอบนั่งอยูกับที่นานๆ ซึ่งตางจากงานงานวิจัยที่พบวา
เด็กในเมือง จะใชเวลาในการดูทีวีมากกวา สามชั่ วโมงต อ วัน (Ruangdaraganon et al., 2002) อาจเป น เพราะเด็ ก กลุ ม
ตัวอยางเปนเด็กที่อาศัยอยูตางจังหวัดไมใชชุมชนเมืองอยางเชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งถึงแมวาจะอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือ งก็
ตาม นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งคือ ในเขตพื้นที่ของเด็กกลุมตัวอยางไมมีสิ่งยั่วยุ เชน รานวีดีโอเกมส รานเกมสคอมพิวเตอร หรือ
โรงภาพยนตร ที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ไปนั่งเลนเกมสในรานวีดีโดเกมสหรือรานเกมสคอมพิวเตอร แต ใ น
เขตกรุงเทพมหานครจะมีสถานที่ดังกลาวมากมาย ทําใหเด็กที่อยูในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมนั่งติดอยูกับที่เปนเวลานาน
(Sedentary behaviors) มากกวาเด็กกลุมตัวอยางในครั้งนี้ นอกจากนี้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาเด็กชอบวิ่งเลนกับเพื่อน
มากกวาการเลนกีฬาทั้งแบบหนักและเบา การปรับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของเด็กกลุมนี้ คุณครูที่โรงเรียน
หรือผูปกครองที่บานควรจัดกิจกรรมการออกกําลังกายใหเด็กไดทํารวมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนหรือเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน
แถวบาน เชน การจัดการแขงขันกีฬาที่เด็กชอบเปนทีม เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานและไมเบื่อ เหมือนเลนกับเพื่อน ไมถูก
บังคับ
2. เมื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเรื่องการออกกําลังกายของเด็กกลุมตัวอยางซึ่งเปนเด็กนักเรียนที่มีน้ําหนักตัวเกิน
เกณฑชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ตั้งอยูเขตอําเภอเมือง ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา เด็ ก
สวนใหญจะไมคอยชอบเลนกีฬาทัง้ ชนิดเบา เชน วิ่งจอกกิ้ง ฮูลาฮูป ปงปอง หรือชนิดหนัก เชน บาสเกตบอล ฟุตบอล วายน้ํา
เตนแอโรบิค ปนจักรยาน หรือเทนนิสโดยใชเวลาติดตอกันอยางนอยไมเกิน 30 นาที แตสวนใหญจะชอบวิ่งเลนกั บ เพื่ อ นทั้ ง
เวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียนและไมชอบนั่งอยูกับที่นานๆ ซึ่งตางจากงานงานวิจัยที่พบวา เด็กในเมือง จะใชเวลาในการดู
ทีวีมากกวาสามชั่วโมงตอวัน (Ruangdaraganon et al., 2002) อาจเปนเพราะเด็กกลุมตัวอยางเปนเด็กที่อาศัยอยูตางจังหวัด
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ไมใชช ุมชนเมืองอยางเชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งถึงแมวาจะอาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองก็ตาม นอกจากนี้อกี เหตุผลหนึ่งคือ ในเขต
พื้นที่ของเด็กกลุม ตัวอยางไมมีสิ่งยั่วยุ เชน รานวีดีโอเกมส รานเกมสคอมพิวเตอร หรือ โรงภาพยนตร ที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม เชน ไปนั่งเลนเกมสในรานวีดีโดเกมสหรือรานเกมสคอมพิวเตอร แตในเขตกรุงเทพมหานครจะมีสถานที่ดังกลาว
มากมาย ทําใหเด็กที่อยูในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมนั่งติดอยูกับที่เปนเวลานาน (Sedentary behaviors) มากกวา เด็ ก
กลุมตัวอยางในครั้งนี้ นอกจากนี้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาเด็กชอบวิ่งเลนกับเพื่อนมากกวาการเลนกีฬาทั้งแบบหนักและ
เบา การปรับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของเด็กกลุม นี้ คุณครูที่โรงเรียนหรือผูป กครองที่บานควรจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายใหเด็กไดทํารวมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนหรือเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันแถวบาน เชน การจัดการแขงขัน กี ฬ าที่
เด็กชอบเปนทีม เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานและไมเบื่อ เหมือนเลนกับเพื่อน ไมถูกบังคับ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐควรกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเรื่องพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายที่เหมาะสมตามพัฒนาการดานตางๆ ไดแก ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และสังคมอยางมีคุณภาพ โดย
กําหนดเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการใหโรงเรียนเป ด สอนหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ยวกั บ การรั ก ษาสุ ข ภาพด วยการ
รับประทานอาหารและออกกําลังกายเด็กวัยเรียน และใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ เพื่อใหนํา
กลับไปปฏิบัติตอในครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. รัฐควรรณรงคเรื่องการดูแ ลพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนดานการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายอยาง
จริงจังและใหครอบคลุม และทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและในชุมชนเมือง ควรกําหนดนโยบายที่เปนแนว
ทางการปฏิบัติอยางกวางๆ และสามารถปฏิบตั ิไดจริง สามารถปรับไดตามวิถชี ีวิตของเด็กในชุมชนที่แตกตางกัน ไมควรกําหนด
รูปแบบเดียวกันทั้งประเทศเพราะในบางพื้นที่จะไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางนั้นๆได
1. รัฐควรกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเรื่องพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายที่เหมาะสมตามพัฒนาการดานตางๆ ไดแก ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และสังคมอยางมีคุณภาพ โดย
กําหนดเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการใหโรงเรียนเป ด สอนหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ยวกั บ การรั ก ษาสุ ข ภาพด วยการ
รับประทานอาหารและออกกําลังกายเด็กวัยเรียน และใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ เพื่อใหนํา
กลับไปปฏิบัติตอในครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. รัฐควรรณรงคเรื่องการดูแ ลพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนดานการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายอยาง
จริงจังและใหครอบคลุม และทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและในชุมชนเมือง ควรกําหนดนโยบายที่เปนแนว
ทางการปฏิบัติอยางกวางๆ และสามารถปฏิบตั ิไดจริง สามารถปรับไดตามวิถชี ีวิตของเด็กในชุมชนที่แตกตางกัน ไมควรกําหนด
รูปแบบเดียวกันทั้งประเทศเพราะในบางพื้นที่จะไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางนั้นๆได
ขอเสนอแนะในกาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกสุข ลักษณะและการออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอไดในบริบทที่แตกตางไป เชน ศึกษาที่โรงเรียนในชนบทตามภาคตางๆ เพื่อหาจุดตางจุดรวมเพื่อนํามา
บูรณาการในการสงเสริมสุข ภาพเด็กวัยเรียนตอไป
2. ควรมีการจัดทําโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่ถูกตอง เพื่อเปน
ขอมูลในการเปรียบเทียบและการทําวิจัยครั้งตอไป
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บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรธุรกิจ
อภิ ญญา วิ เศษสิงห
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง“บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิท ธิ ภาพการบริ ห ารงานขององค กรธุ รกิจ ”มี วั ตถุ ป ระสงค
เพื่ อรวบรวมขอมู ลการควบคุ มภายในขององค กรเพื่ อประเมิ นผลของการบริ ห ารองค กร และพั ฒนาการควบคุ ม ภายในให มี
ประสิทธิภาพในการบริหารองคกร ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุมประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานขององคกรธุรกิจ จํานวนทั้งสิ้น 10 คน ผู วิ จั ยได ทํ าการสั ม ภาษณ
พนักงานขององคกรธุรกิจ จํานวนทั้ งสิ้น 10 คน การวิ จั ยเรื่ อง“บทบาทของการควบคุ ม ภายในในการเพิ่ ม ประสิทธิ ภาพการ
บริหารงานขององคกรธุรกิจ”มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมข อมูลการควบคุมภายในขององคกรเพื่ อประเมินผลของการบริหารองคกร
และพัฒนาการควบคุมภายในใหมีระสิทธิภาพในการบริหารองคกร โดยผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุมประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานขององค กรจํ า นวนทั้ ง สิ้น 10 แห ง ซึ่ง ผู วิ จั ยได ทํา การ
สัมภาษณพนักงานขององค กรจํานวนทั้งสิ้ น 10 ราย
ผลการวิจัยพบวา
1. บริษัทใชวิธีการควบคุมภายในตามหลัก COSO เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. องคกรจะสามารถบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพโดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากที่ สุด
3. ระบบการควบคุมภายในที่องคกรนํามาปฏิบัติ เชน
การควบคุมการเขาถึงขอมูลลูกคา การควบคุมภายในดานการเงิน การควบคุมสถานที่ทํางานในการเขา-ออก
4. ระบบการควบคุมภายในมีความสําคัญตอองคกรในเรื่องของการ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
5. องคกรจะตองพัฒนาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหทันสมัย เพื่อ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในในอนาคต
6. มีการสํารองขอมูลเปนประจํา เมื่อระบบมีปญหาจะทําใหการ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การควบคุมภายใน ประสิท ธิภาพ องค กรธุรกิจ
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Internal Control Development in Conahancing administrative efficiency of The
organizations
Apinya Wisessing
Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University
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Abstract
This research aims for correct to data internal control to organizations for evaluation on
administrative and development internal control in efficiency which researcher use research of qualitative
research.
Population for research is personnel of organizations. The researcher is interview personnel of
organization.
Research result found that:
1. The organization use internal control on COSO for efficiency working.
2. The efficiency of administrative is use limit resource in Organization.
3. Use internal control of organizations.
4. Internal control system importance for risk.
5. The organization develop modern technology.
6. Back up data frequency.
7.
Keywords: Internal controls efficiency Organizations
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บทนํา

ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตา งประเทศ ตางก็ ตอ งมี ก ารปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งองคกรธุรกิ จต อ งดํ า เนิ น ภายใต
การแขงขันทางดานเทคโนโลยีตางๆ ผูบริหารจึงตองมีการพัฒนาปรั บปรุ งวิธีก าร และหาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช วยในดา น
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือในดานการบริหารงานสิ่ งหนึ่งนั่ น ก็ คือ องคกรธุรกิ จจะต องมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพดวยจึงจะทําใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ ซึ่ งกระบวนการควบคุ มภายใน
ของแตละองคกรจะตองถูกกําหนดขึ้นโดยผูบริหาร เพื่อชวยใหอ งค ก รสามารถดํ า เนิ น ธุรกิ จต อ ไปได การควบคุ ม
ภายในที่ดีจะสงผลใหองคกรสามารถลดโอกาสการทุจริ ตลงได
วัตถุประสงค ของการวิจัย
1. เพื่ อรวบรวมขอมู ลการควบคุมภายในขององค กร
2. เพื่ อประเมิ นผลของการบริหารองคกร
3. เพื่ อพั ฒนาการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพในการบริหารองคกร
ระเบียบวิธีวิจั ย
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารงานขององคกรธุร กิจ” ผูวิจัยมี ขอบเขต
การวิจัยดังตอไปนี้
1. รูปแบบการวิจัยการวิจั ยครั้งนี้อาศัยรูปแบบการวิจั ยเชิงคุณภาพเป นหลั ก เพื่ อใหไดขอมู ลปจจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
การควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารงานขององคกรธุรกิจ
2. ประชากรที่ศึกษาการวิจั ยครั้งนี้เปน การศึกษาประชากรที่เป นพนักงานขององค กรธุรกิจ เลือกกลุมตัวอยางจะใช
วิธีการสุม (Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลจากพนักงานขององค กรธุรกิจ จํานวน 10 คน
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลบทบาทของการควบคุ ม ภายในในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรธุรกิจ โดยนํ า ผลจากการเก็ บ ข อมู ลด ว ยแบบสอบถาม นํา มาบั นทึ กและประมวลผลเพื่ อ
วิเคราะหวิธีปฏิบัติทางการบัญชีใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังตอไปนี้
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ศึกษาขอมูลเบื้องต น
ออกแบบและพั ฒนาแบบสอบถาม
แจกแบบสัมภาษณ และสัมภาษณ
รวบรวมขอมู ล
วิเคราะหและสรุป
ภาพที่ 1 แสดงขั้ นตอนการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประชากรที่เปนพนักงานขององค กรธุ รกิจ จะใช วิ ธี การสุ ม (Sampling) โดยเลื อกเก็ บข อมูล
จากพนักงานขององคกรธุร กิจ ผูวิจัยไดสัมภาษณจํานวน 10 ราย
การรวบรวมขอมูล
สําหรับขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากพนั กงานขององค กรธุรกิจ ดังนี้
การเก็ บ ขอมู ล จากพนั ก งานองค ก ร โดยการสั ม ภาษณ เพื่ อ เก็ บ ข อมู ลเกี่ยวกั บ บทบาทของการควบคุม ภายในในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรธุรกิจ
1 การเลือกกลุมตัวอยาง การวิจัยนี้สัมภาษณพนักงานขององคกรธุร กิจ จํานวน 10 ราย
2 ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล การวิจัยมีการดําเนินการวิจัยเก็บรวบรวมขอมู ลจากการสัม ภาษณนักบัญ ชี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิจั ย ใช กา รสั ม ภาษณ แ บบมี โครงสร า ง (Structured Interview) โดยผู วิ จัยกํ าหนดแนวทางการสั ม ภาษณ
(Interview Guide) ดังนี้ บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค กรธุรกิ จ
สรุปและอภิ ปรายผล
ผูวิจัยไดทําการศึกษาบทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค กรธุ รกิจ จํ า นวน 10
แหง ในประเด็นตอไปนี้ คือ บริษัทไดวางระบบการควบคุมอยางไร เพื่อใหเกิดประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิบั ติง าน และสามารถทํ า ให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว องคกรจะสามารถบริหารงานใหเกิดประสิทธิ ภาพสู ง สุ ด อย า งไร ระบบการควบคุ ม ภายในที่
บริษัทนํามาปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร ทานคิดวาระบบการควบคุมภายในมีความสําคัญตอองค กรหรื อไม อย า งไร แนว
ทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกรในอนาคต ที่ มี ผลต อการบริ หารองค กรเป นอย างไร จงยกตั ว อยา งระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัททาน ที่นํามาปฏิบัติแลวทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไดผลการศึกษาดังตอไปนี้
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1. บริ ษัท ได วางระบบการควบคุ มอย างไร เพื่ อให เกิ ด ประสิท ธิ ภาพในการปฏิบั ติ งาน และสามารถทํ า ให บ รรลุ
วัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว
องคกรไดนําวิธีการควบคุมภายในตามหลักของ COSO มาปฏิบัติ ดังนี้
1. สภาพแวดลอม เลือกคนที่มีคุณธรรม จิรยธรรม มอบหมายงานตามหนาที่ มีโครงสรางของสายงาน
2. ประเมินความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางปองกัน
3. กิจกรรมการควบคุม มีการอนุมัติและเบิกจายตามนโยบายของบริษัท ตรวจสอบความถูกตอง รักษาความลับลูกคา
4. ขอมูลและการสื่อสาร ชี้แจงใหบุคลากรภายในและภายนอกเขาใจระบบปฏิบัติงานตางๆเสมอ
2. องคกรจะสามารถบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางไร
ใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากที่ สุด ดังนี้
1. ทรัพยากรบุคคล จัดสรรงานใหเหมาะสมกับคนและเวลา และสงเสริมในการฝกอบรมเฉพาะด า นเพื่ อเพิ่ มความ
ชํานาญ
2. ทรัพยากรแวดลอมอื่น เชน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน จัดใหมีอยางเพี ยงพอและเหมาะสมแก การใช
งาน รวมทั้งมีการสํารองขอมูลไวใชยามฉุกเฉิน
3. ระบบการควบคุมภายในที่ บริษัทนํามาปฏิบัติ มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร
เนื่องจากองคกรมีขนาดเล็ก จึงไมไดใชระบบควบคุ ม ภายในมากนัก เน นไปที่ การควบคุ ม ขอมู ลลู กค า เอกสารลู กคา
การรักษาความลับของลูกคา สําหรับบุคลากรในองค กรจะใชค วบคุ ม เกี่ ยวกั บ การเข าถึ ง ข อมู ลของลู กค าแต ละราย และควบคุ ม
ภายในดานการเงิน ผูรักษาเงินสดกับผูอนุมัติเปนคนละคนกัน ควบคุมดานสถานที่ในการทํางาน การเข า -ออกในสถานที่ การทํ า งาน
เชนมีกุญแจเฉพาะพนักงาน
4. ทานคิดวาระบบการควบคุมภายในมีความสําคัญตอองคกรหรือไมอยางไร
มีความสําคัญกับองคกรอยางมาก เนื่องจากระบบการควบคุมภายในที่ดีจะทําใหการทํางานมีระบบปองกั นความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น และทําใหองคกรดําเนินไปตามเปาหมายได
5. แนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกรในอนาคต ที่มีผลตอการบริหารองคกรเปนอยางไร
ในอนาคตระบบเทคโนโลยีเขามาแทนที่ระบบ Manual ขอมูลเอกสารตางๆอยูในรูปแบบดิจิตอล เอกสารกระดาษลดลง
ทําใหองคกรตองหาวิธีการปองกันความเสี่ยงจากขอมู ลเสี ยหาย และต องพัฒนาและเรี ยนรูเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศ
ตางๆใหทันสมัย
6. แนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกรในอนาคต ที่มีผลตอการบริหารองคกรเปนอยางไร
การสํา รองข อมู ล มี การฺ Back up ข อมู ลเป นประจํ า เนื่องจากป จ จุ บันต องทํ างานด ว ยระบบคอมพิ วเตอร เมื่ อ
คอมพิวเตอรมีปญหาขอมูลเสียหาย จะมีไฟลBack up เก็บไว ซึ่งการ Back up ไฟลเก็บไว จัด ทํ าทุ กวัน หลั ง เลิ กงาน จั ด เก็ บ ไว 2 ที่
ในแผน CD และ External Harddisk ซึ่งมี ที่ จัด เก็ บไว ออกจากที่ตั้ ง สํ า นักงาน เพื่ อป องกั นป ญหาที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น เช น ไฟไหม
อุทกภัย และเก็บไวที่สํานักงานอีก 1 ชุด เมื่อระบบมีปญหาจะสามารถนําขอมูลลาสุดใชไดทันที
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบวาบทบาทของการควบคุ ม ภายในนั้ นมีค วามสําคั ญต อการเพิ่ ม ประสิทธิ ภาพการ
บริหารงานของทุกองคกรธุรกิจเปนอยางมาก ตลอดจนเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิ จัยตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิ เคราะหบทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารงานขององคกรธุร กิจ ผูวิจัยขอ
เสนอแนะใหมีการวิจั ยดังนี้

62

การประชุมสวนสุนันทาวิ ชาการระดับ ชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพั ฒนาอยา งยั่งยืน ” ครั้งที่ ๗

1. ศึกษาระบบการควบคุมภายใน
2. วิเคราะหความเสี่ ยงที่มีผลกระทบตอองค กร
เอกสารอางอิง
สายฝน ดวงกูล.
ปจจัยที่มีผลตอ การพัฒนางานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ภายในทหารบก.
ดนุชา อาชามาส. (2554). ปจจัยที่ สงผลตอประสิท ธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ. : การประปานครหลวง
ประไพพิศ ลลิตาภรณ. (2549).ระบบการควบคุม ภายใน จากผลการศึกษาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชั ยชนะและศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2557).การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน.(พิมพครั้งที่
1).กรุงเทพ : หางหุนสวนจํา กัด ทีพีเอ็น เพรส.
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บทคัดยอ
ตําบลคลองโยงเปนตําบลเกาแกเปนคลองที่ใชเปนเสนทางติดตอระหวางจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯ ในลุมแมน้ํา
เจาพระยา ติดตออําเภอนครชัยศรี และ จังหวัดสุพรรณบุรีในลุมแมน้ําทาจีน ดวยสภาพภูมิประเทศเปนที่ ร าบลุ มมีลํ า คลอง
สายหลักไหลผานหลายสาย พื้ น ดิ น มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ ประชาชนมัก ตั้ งบ า นเรื อ น อยู อ าศั ยริ มสองฝ งคลองสายหลั ก
การเดินทาง ไปมาหาสูกัน ตองอาศัยลําคลองเปนเสนทางในการสัญจรไปมา เพราะในอดีตนั้นการคมนาคมไมสะดวกเหมือนใน
ปจจุบัน ดังนั้นการสัญ จรไป-มาตองอาศัยเรือเปนพาหนะ ซึ่งพวกพอคาไดใชเรือที่โยงติดกันหลาย ๆ ลํ า ในการขนส งสิ น ค า
ชาวบานและพอคาวานิชตางๆ จึงเรียกกันติดปากตอๆ มาวา "ตํ า บลคลองโยง" จากขยะมูล ฝอยปริ มาณ 26.77 ล า นตั น
แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดแบบถูก ต อ ง จํา นวน 7.2 ล า นตั น (ร อ ยละ 27) ปริ มาณขยะมูล ฝอยที่ กํ า จัด
แบบไมถูกตอง 6.9 ลานตัน (รอยละ 26) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขนทําใหตกคางในพืน้ ที่ 7.6 ลานตัน (รอยละ 28) และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชนใหม 5.1 ลานตัน (รอยละ 19) จากการสํ า รวจของกรมควบคุ มมลพิ ษ พบวา
จังหวัดที่มีปญหาขยะมูลฝอยสะสม 20 อันดับแรก ไดแก สงขลา สมุทรปราการ กาญจนบุ รี นครศรี ธรรมราช เพชรบุ รี สุ
ราษฎรธานี ราชบุรี ขอนแกน พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี นครราชสีมา ลําปาง แพร ลพบุรี ชัยนาท
นครปฐม เพชรบูรณ และระนองตามลําดับ ในขณะที่นนทบุรี ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เปนจังหวัดสะอาดที่ไมมีปญหาวิกฤติดาน
การจัดการขยะมูลฝอยและไมมีปริมาณขยะสะสมภายในจังหวัด ดวยปญหาดานการจัดการขยะดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสําคัญ
ในการการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนประโยชน
ในการนําขอมูลมาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนการดําเนินงานการจัดการขยะใหเหมาะสมและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแกปญหาระบบการจัดการขยะไปสูชุมชนอื่นตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาการจัดการขยะมูล ฝอยครั วเรื อ นของประชาชน ตํ า บลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใชแบบสอบถามในการเก็ บ ข อ มูล ประชาชน จํา นวน 400 คน วิเ คราะห ข อ มูล และ
ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ประชาชนในชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 50 – 59 ป สถานะสมรส สําเร็จการศึก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกร รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน
2. ประชาชนในชุมชนตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สวนใหญ มีส วนในการลดปริ มาณขยะ
ในครัวเรือน ทําการคัดแยกขยะกอนทิ้งทุกครั้ง โดยการส งต อ ให เ ทศบาล และช วงเวลารถขยะของเทศบาลมาเก็ บ ขยะ
อยูในชวง 05.00 น. (หาโมงเชา) – 06.00 น. (หกโมงเชา)
3. การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และหากพิจารณาเปนรายขอ
ลําดับแรก ทานทิ้งขยะในถั งขยะทุ ก ครั้ ง อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมา ท า นคั ด แยกขยะ อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และ
ทานหลีกเลี่ยงการใชถุงพลาสติก กลองโฟม อยูในระดับมาก ตามลําดับ การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน ตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย, ครัวเรือน, ประชาชน ตําบลคลองโยง

64

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

Household Solid Waste Management of People in Klong Yong Area,
Phutthamonthon. Nakhon Pathom Province
Varunluck Pakjaidee
Suan sunandha Rajabhat University
email: varunlux.pa@ssru.ac.th
Abstract
Klong Yong district to the historic canal is used as a route between Bangkok and Nonthaburi. The
Chao Phraya River basin Contact Nakhon Chai Si district and province in the Tha Chin River. The terrain is
flat lowland canal. The main line runs through the line The ground is fertile People often settled Homes
along the canal main line journey to come to each other to rely on a canal path in the traffic flow. In the
past, transportation is not convenient as today. So the traffic - requires a boat ride. The traders have been
using boats tied together several ships to transport goods. Residents and merchants in the varnish We
affectionately known later as the "Klong Yong" from 26.77 million tons of solid waste into solid waste
disposal was the correct amount to 7.2 million tons (27 percent), solid waste disposal. 1 million tons (19
percent), the survey of the Pollution Control Department found that counties with the problem of solid
waste collection, the top 20 include Songkhla, Bangkok, Kanchanaburi, Nakhon Si Thammarat Phetchaburi,
Surat Thani, Ratchaburi, Khon Kaen, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Chon
Buri, Nakhon Ratchasima, Lampang, Phrae, Lop Buri, Chai Nat, Nakhon Pathom, Phetchabun and Ranong
by. order While Phuket and Bangkok, Nonthaburi Province is clean, the critical problem of solid waste
management and waste collection is not within the province. The problems of managing such
waste. Researchers realized the importance of solid waste management in the household of the canal
district to district, Buddha Monthon. Nakhon Pathom This research is a survey research was to study the
household solid waste management, public Klong Yong Phutthamonthon. Nakhon Pathom Questionnaires
were used to collect data from 400 people with data analysis and processing software. The statistics used
for data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The results showed that :
1. People in the community are mostly female, aged 50-59 years, marital status, educational attainment levels of
primary education. Farmers / farmers The average income per month 10001-15000 baht and household members 3-4
were
2. people in the community, Klong Yong. Phutthamonthon Nakhon Pathom Mainly to reduce the amount of
waste in the household waste before disposal at all times. By forwarding to municipalities. And the timing of the
municipal garbage trucks to collect garbage in the range of 05:00. (Five o'clock) - 06.00. (Six o'clock).
3. Household Waste Management of the overall high level. If you are considering the first litter in the trash every
time. At the most, In the second waste. and you avoid the use of plastic foam at a high level in order to manage
household waste public Klong Yong Phutthamonthon. Nakhon Pathom
Keywords: solid waste management, household, people associate the canal district.
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บทนํา
ตําบลคลองโยงเปนตําบลเกาแกเปนคลองที่ใชเ ป น เส น ทางติ ด ต อ ระหวา งจังหวัด นนทบุ รี แ ละกรุ งเทพฯ ในลุ ม
แมน้ําเจาพระยา ติดตออําเภอนครชัยศรี และ จังหวัดสุพรรณบุรีในลุมแมน้ําทาจีน "คลองโยง" เปนคลองธรรมชาติที่ มีใ ช กั น
มานาน โดยใชเปนเสนทางลัด ไปนมัสการนครปฐมเจดีย ตั้งแตสมัยราชการที่ 3 ดังปรากฏในหนั งสื อ นิ ร าศสุ พ รรณบุ รี แ ละ
นิราศบทประชมของสุนทรภูในป พ.ศ. 2382 และ 2385 เดิมเปนตําบลหนึ่งขึ้นอยูกับกิ่งอําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ตอมาในป พ.ศ. 2534 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกิ่งอําเภอพุทธมณฑลเปนอําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมมีลําคลองสายหลักไหลผานหลายสาย พื้นดินมีความอุดมสมบู ร ณ
ประชาชนมักตั้งบานเรือน อยูอาศัยริมสองฝงคลองสายหลัก การเดิ น ทาง ไปมาหาสู กั น ต อ งอาศั ยลํ า คลองเป น เส น ทาง
ในการสัญ จรไปมา เพราะในอดีตนัน้ การคมนาคมไมสะดวกเหมือนในปจจุบัน ดังนั้นการสัญจรไป-มาตองอาศัยเรือเปนพาหนะ
ซึ่งพวกพอคาไดใชเรือที่โยงติดกันหลาย ๆ ลําในการขนสงสินคา ชาวบานและพอคาวานิชตางๆ จึงเรียกกันติดปากตอๆ มาวา
"ตําบลคลองโยง" จนถึงบัดนี้ เทศบาลตํ า บลคลองโยงได รั บ การยกฐานะจากสภาตํ า บลเป น องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บล
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และจัดตั้ งเป น เทศบาล
ตําบลคลองโยง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การจัด ตั้ งองค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บล
คลองโยง เปนเทศบาลตําบลคลองโยง แบงการปกครอง ตามพระราชบัญญัตลิ ักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2475 แบงออกเปน
8 หมูบาน 16 ชุมชน
จากขยะมูลฝอยปริมาณ 26.77 ลานตัน แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดแบบถูกตอง จํานวน 7.2 ลาน
ตัน (รอยละ 27) ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดแบบไมถูกตอง 6.9 ลานตัน (รอยละ 26) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขนทําให
ตกคางในพื้นที่ 7.6 ลานตัน (รอยละ 28) และปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช ป ระโยชน ใ หม 5.1 ล า นตั น (ร อ ยละ 19)
จากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษพบวา ทุกจังหวัดของไทยมีปญหาวิกฤติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดย 20 อันดับแรกที่
มีปญหามากที่สุด ไดแก สงขลา สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ราชบุรี เพชรบุรี แพร ปราจีน บุ รี
พระนครศรีอยุธยา ระนอง นครพนม ปตตานี ฉะเชิงเทรา รอยเอ็ด ลพบุรี อางทอง ขอนแกน บุรีรัมย และชุมพร ตามลํ า ดั บ
และจังหวัดที่มีปญหาขยะมูลฝอยสะสม 20 อันดับแรก ไดแก สงขลา สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครศรี ธรรมราช เพชรบุ รี
สุราษฎรธานี ราชบุรี ขอนแกน พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ประจวบคี รี ขั น ธ ชลบุ รี นครราชสี มา ลํ า ปาง แพร ลพบุ รี
ชัยนาท นครปฐม เพชรบูรณ และระนองตามลําดับ ในขณะที่นนทบุรี ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เปนจังหวัดสะอาดที่ ไ มมีป ญ หา
วิกฤติดานการจัดการขยะมูลฝอยและไมมีปริมาณขยะสะสมภายในจังหวัด

ภาพที่ 1 ภาพปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน พ.ศ. 2551 - 2558
ที่มา : การควบคุมมลพิษ (2559)
จากปญหาดานการจัดการขยะดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน ตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพื่อเปนประโยชนในการนําขอมูลมาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย
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หรือวางแผนการดําเนินงานการจัดการขยะใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแกปญหาระบบการจัดการขยะไปสู
ชุมชนอื่นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนประชาชน ตําบลคลองโยง อํ า เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม จํานวน 9,780 คน ทําการคํานวณหาขนาดกลุ มตั วอย า งด วยสู ต รของยามาเน (Yamane, 1970) ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยทําการสุ มตั วอย า งด วยวิ ธีก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอย า ง ได แ ก เพศ อายุ สถานะสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพในชุมชน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ซึ่งเปนแบบถามตอบความรูสกึ และความคิดเห็น แบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชน โดยเปนคําถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ทุกครั้ง
บางครั้ง และไมเคย
ตอนที่ 4 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน โดยเปนคําถามแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ ทิ้ง เผา ฝง
กลบ ขาย นําไปใชตอ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) จาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน รวมทั้งตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตั วอย า งที่
ศึกษามาทดสอบ (Try-out) จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .9764
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ และนํามาวิเคราะหทาง
สถิติ โดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้
1. แสดงการกระจายของกลุมตัวอยางตามลักษณะทางประชากรศาสตร โดยใชคาความถี่ (Frequency) และรอยละ
(Percentage)
2. วิเคราะหการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย
ใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยสรุปไดวา
1. ประชาชนในชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 50 – 59 ป สถานะสมรส สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกร รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน
2. ประชาชนในชุมชนตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวั ด นครปฐม ส วนใหญ มีส วนในการลดปริ มาณขยะ
ในครัวเรือน ทําการคัดแยกขยะกอนทิ้งทุกครั้ง โดยการส งต อ ให เ ทศบาล และช วงเวลารถขยะของเทศบาลมาเก็ บ ขยะ
อยูในชวง 05.00 น. (หาโมงเชา) – 06.00 น. (หกโมงเชา)
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3. การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และหากพิจารณาเปนรายขอ
ลําดับแรก ทานทิ้งขยะในถั งขยะทุ ก ครั้ ง อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมา ท า นคั ด แยกขยะ อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และ
ทานหลีกเลี่ยงการใชถุงพลาสติก กลองโฟม อยูในระดับมาก ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากขอคนพบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน ตํ า บลคลองโยง อํ า เภอพุ ท ธมณฑล จังหวัด
นครปฐม พบวา การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ประชาชนให
ความสําคัญเกี่ยวกับการทิ้งขยะในถังขยะ การคัดแยกขยะ รวมถึงหลีกเลี่ยงการใชถงุ พลาสติก กลองโฟม สอดคลองกับแนวคิด
ของ กรมควบคุมมลพิษ (2542) กลาวถึง ประเภทของขยะ สามารถแบงออกได 4 ประเภท ได แ ก 1) ขยะทั่ วไป (General
Waste) ไมวาจะเปนขยะที่เกิดจากการกอสราง /ถนนหนทาง หรือ ขยะสํานักงานก็จัดเปนแหลงของการเกิดขยะชนิ ด ทั่ วไป
เชนขยะที่เกิดจากการกอสราง ไมวาจะเปนกระเบื้อง เศษอิฐ กรวด ทราย เศษปูน หิน ซึ่งขยะประเภทนี้ไมเกิดการยอยสลาย
และไมเนาเหม็น โดยในการกําจัดขยะทั่วไปนั้นควรคัดแยกขยะที่สามารถนํามาใชใหมไดกอนการสงกําจัดตอไป 2) ขยะอินทรีย
(Organic Waste) สวนใหญจะเปนขยะที่เกิดจากครัวเรือน รานอาหาร/โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม อันไดแก
เศษอาหาร ซาก/มูลสัตว ซึ่งขยะประเภทนี้จะเปนชนิดที่ยอยสลายและเนาเปอยไดงาย เนื่อ งจากเป น สารประกอบอิ น ทรี ย
ที่มีความชื้นคอนขางสูงประกอบกับขยะประเภทนี้ คอนขางมีกลิ่นเหม็น ดังนั้นในการกําจัดขยะประเภทนี้ ค วรพิ จารณาถึ ง
ความเปนไปไดกอน เพื่อปองกันปญหาการเกิดการเนาเสียโดยขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม เชน ใชในการทําปุยหมัก และ/
หรือทําน้ําหมักชีวภาพ เปนตน 3) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เกิดจากระบวนการ และ/หรื อ ขั้ น ตอนการผลิ ต
ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประเภทของขยะก็จะแตกตางกันในประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ และขยะประเภทนี้อาจเป น
สารอินทรียที่เนาเปอยหรือชิ้นสวนประกอบของยานยนต ก็ ไ ด ไมวา จะเป น ยาง แบตเตอรี่ เศษไขมัน ซึ่ งในการกํ า จัด
ผูประกอบการควรพิจารณาและ/หรือใหความสําคัญในการคัดแยกประเภทขยะ/ชิ้นสวนที่ยังสามารถนํากลับมาใชใหมไดโดย
เปนอีกแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะได และ 4) ขยะติดเชื้อและขยะอั น ตราย (Hazardous Waste) ซึ่ งส วนใหญ นั้ น
จะเกิดจากสถานพยาบาล ซึ่ง ขยะประเภทนี้ จะต อ งใช ก รรมวิธีใ นการทํ า ลายเป น พิ เ ศษ อั น ได แ ก วัส ดุ ที่ ผ า นการใช ใ น
โรงพยาบาลโดยการกําจัดขยะติดเชื้อจากแหลงดังกลาว จะทําลายโดยการเผาในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพ/ใชอุณหภูมิที่สูงกวา
การกําจัดขยะทั่วไป สวนขยะอันตรายอื่น ๆ นั้น อาจพบไดในสถานที่ทั่ว ๆ ไปไมวาจะเปน แบตเตอรี่ กระป อ งสี พลาสติ ก
ฟลมถายรูป ถานไฟฉาย ซึ่งขยะประเภทนี้ หากขาดความระมัดระวังในการใชประกอบกับขาดการทิ้งและ/หรือกําจัดที่ถูกตอง
อาจสงผลตอทั้งมนุษยและสิ่งแวดลอมในทางลบได และแนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อ ม (2553)
ไดใหแ นวทางในการลดปริมาณการผลิตมูลฝอย (Reduce) โดยการรณรงคใหประชาชน เขามามีสวนรวมโดยจะตองลดการทิ้ง
ขยะและ/หรือบรรจุภัณฑตางๆ ใหนอยลง เชน ปนโต จาน และกลองใสอาหารแทนการใชถุงพลาสติ ก รวมถึ งการใช สิ น ค า
ชนิดเติมตาง ๆ เชน ครีมอาบน้ํา น้ํายาลางจาน และการเลือกใชสนิ คาทีม่ ีบรรจุภัณฑหอ นอย เพื่อลดการใชวัสดุยอยสลายยาก
เชน การใชผาเช็ดหนาแทนการใชกระดาษทิชชู การลดปริมาณขยะโดยการใชซ้ํา (Reuse) โดยการใชวัสดุสิ่ งของต า ง ๆ ให
คุมคาที่สุดไมวาจะเปนการใชกระดาษทั้ง 2 หนา การนําบรรจุภัณฑมาใชซ้ํา เชน การนํากลอง ถุงมาใชประโยชนซ้ําหลายครั้ง
และการนําขวดน้าํ ดื่มที่หมดแลวนํามาใชใสน้ําดืม่ การนําขวดแกวมาทําเปนแจกันดอกไม ประกอบกับการจัดระบบการรีไซเคิล
(Recycle) โดยการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อนําไปสูการแปรรูปใชใหมได และจัดระบบให เ อื้ อ ต อ การรวบรวมขยะมูล ฝอย
เพื่อนํากลับมาแปรรูปใหม ไมวาจะเปนการจัดภาชนะแยกประเภทขยะที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการจัดประเภท
ถังแตละสีในการคัดแยกขยะ เชน สีเขียว รองรับขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว โดยเฉพาะเศษอาหาร สวนสีเหลือง รองรับ
ขยะที่สามารถนํามารีไซเคิล สีเทาฝาสีสม รองรับขยะที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม เชน ภาชนะบรรจุสารอันตราย
ตางๆ และในสวนของสีฟ านั้นจะรองรับขยะยอยสลายไมได การจัดการดังกลาวจึงเปนการลดการปนเป อ นของขยะมูล ฝอย
เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมได ประกอบกับการประสานงานกับรานรับซื้อของเกาเพื่อใหราคาเศษวัสดุเหลือใชที่เหมาะสม
ตามแหลงกําเนิด ซึ่งอาจมีการจัดตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิลเพื่อรองรับปริมาณขยะในแตละวันทั้งจากในชุมชน และชุมชนใกลเ คี ยง
เปนตน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยเชิงเปรียบเทียบกับขอมูลของหนวยงานราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบ
หรือพื้นที่ในจังหวัดใกลเคียง
1.2 ควรศึกษาในดานของการสรางงานใหกับประชาชนในชุมชนเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดเห็นถึงประโยชน
และรายไดที่จะเกิดขึ้นตอตนเองและชุมชน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรสงเสริมการนําเทคโนโลยีใหมใหมมาใชในการกําจัดขยะ
2.1 ควรแยกศึกษารายละเอียดในแตละองคประกอบ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึ ก ครอบคลุ มในทุ ก มิติ โดยอาจนํ า
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณระดับลึก การสนทนากลุมแบบเจาะจงมาใชในการรวบรวมขอมูล
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา E-mail : yalada.p@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑผาลาย
พื้นเมืองของจังหวัดยะลา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองในกรุงเทพ 300 คน
และจังหวัดยะลา 100 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางจากจังหวัดที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลของจังหวัดยะลาแบบเฉพาะเจาะจง
จํานวน เนื่องจากผูบริโภคกลุม เปาหมายที่มีกําลังซื้อสูงสวนใหญอยูในกรุงเทพ เครื่องที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา การวิเคราะหขอมู ล โดยใช ค า เฉลี่ ย ( x )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ (%) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะของผูบริโภค ดานการตัดสินใจซือ้ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัด
ยะลา มีดังนี้ ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพสมรส มีอายุระหวาง 19 – 30 ป มีอาชี พ รั บ ราชการ มีก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี และมีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท 2) พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาผาลายพื้นเมืองสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดยะลา สวนใหญเปนผูท ี่เคยซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทผาลายพื้นเมือง คิดเปนรอยละ 87.30
โดยตองการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นสวนใหญมีการทราบขอมูลขาวสารสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจากเพื่อนหรือญาติ ซื้อผาลาย
พื้นเมืองเปนผืน คิดเปนรอยละ 44.50 ซื้อผาพันคอ คิดเปนรอยละ 28.00และเสื้อผาสําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 26.00 3) ป จจัยต า ง
ๆ ที่มีอิทธิพลตอมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา ตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดของสินคาที่ตอบสนองตอการตั ด สิ น ใจซื้ อ ทั้ ง 15 รายข อ อยู ใ นระดั บ มาก มีค า เฉลี่ ย ( x )
ระหวาง 3.94 – 4.05 4) การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ระหวางลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ของ
ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมใหความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดานราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพแตกตางกันกับ
ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญา และต่ํากวามัธยมอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูบริโภคที่ มีก ารศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑเรื่องการตัดสินใจซื้อขึ้นอยูกับความสวยงามของสินคาแตกตางกั น
กับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดยะลา ควรตั้งราคาใหเหมาะสม เพราะผูบริโภคคํ า นึ งถึ งความเหมาะสมของ
ราคา หากตั้งราคาใหต่ําไมได ก็กลับไปเพิม่ คุณคาใหกับสินคา OTOP ใหมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคเห็นถึงประโยชนความแตกตาง และมี
คุณคาเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะชวยเพิ่มปริมาณการบริโภคของลูกคาปจจุบัน และดึงผูที่ไมเคยซื้อใหกลับมาบริโภคไดอีกดวย
2. ควรเปนสินคาที่มีความหลากหลายรูปแบบและประเภทสินคา มีการใชวัตถุดิบและเทคนิค การผลิ ต จากภู มิป ญ ญาจาก
ทองถิ่น ควรมีการวางแผนการผลิตและการจัดจําหนายสินคาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสรางตลาดใหขยายตัวกวางขึ้น
3. ควรมีหนวยงานที่ดูแลและสนับสนุนเทคนิคการผลิตสินคาไดแก สํานักงานพั ฒ นาชุ มชนจังหวัด ยะลา และสํ า นั ก งาน
พาณิชยจังหวัดยะลา หนวยงานที่มีการคนควาวิจัยในดานรูปแบบและเทคนิคการผลิตเพื่อหาชองทางในการผลิ ต จัด จํา หน า ย และ
โอกาสในการแขงขันดานการตลาดอื่น ๆ
คําสําคัญ : สินคาพื้นเมือง ; ตลาดสินคา OTOP ; พฤติกรรมผูบริโภค ; ผาลายพื้นเมือง

70

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

Purchased Decision Behavior of OTOP Local Fabric : Case Study in Yala.
Abstract
This research aims for ascertain a mechanism of the customer behavior, how to decide to buy local
fabric and what is the factors are involved in the decision (One Tambon One Product: OTOP) : Yala case study.
This analysis is based on questionnaire with a sample of consumers’ selecting in two areas, due to customer in Bangkok is
most purchasing power: the sample size for Bangkok province 300 persons, and for Yala province 100 persons.
The tools that were used in this study: mean score ( x ), standard deviations (S.D.), percentage ( % ) and analysis
of variance (ANOVA).
The key finding of research in this area has been to demonstrate that: 1). The most proportion in
customer gender is male, which is contain 51.80 %, status married is 56 %, age between 19-30 57.30 %, work in
government 26.30 %, bachelor’s degree education 77.50 %, income per month is around 20,001 - 30,000 THB. 2)
Most of customer around 87.30 % had bought the local fabric before. The main reason is to support the local
product, and mostly received recommendation from friend and family. The consumer proportion of the local
fabric is mainly on the traditional sarong 44.50 %, for scarves is 28.00 % and ready to ware is 26 %. 3). According
to the strategy and marketing of product, all 15 factors that influence to customer decision for local fabric in
Yala province is show high value in the mean score (x), which between 3.94 - 4.05. 4). From analysis of variance
(ANOVA), the relation between the characteristic of customer and customer decision making, showed that the
level of education is affect significantly in price consideration, by the sample who have secondary education,
have different perspective with other group according to, the statistical significance level at 0.05.
Recommendations
1. The OTOP product should set the reasonable price, if not able reduce the price, should increase value
of the product by find the unique selling point, which is able to show the differentiated from competitors. This
can be increase the product demand and attract new target customer.
2. The entrepreneurs should have wide range of product type and remain use material and technic from
local wisdom. The entrepreneur should also plan to produce and distribute systematically to increase the
market share.
3. The government could support by create a institution to study and develop the product for local
product (OTOP) in order to increase the competitiveness in market. Key words: Local product, OTOP marketing,
customer behavior, Local Fabric
Keywords : Local product, OTOP marketing, customer behavior, local fabric

71

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยที่ผานมาเปนการพัฒนาที่ไมครบทั่วถึงทั้งประเทศ นโยบายภาครั ฐ เน น การกระจุก ของศู น ย ร วม
อํานาจและความเจริญ เนนการพัฒนาเฉพาะเมืองหลวงและเมืองใหญ สวนชนบทมักไดรับการกําหนดโดยขาราชการสวนกลาง ซึ่งเปน
แผนปฏิบัติงานที่ผูกําหนดไมรูปญหาจริง การกระจายงบประมาณเปนการกระจายจากสวนกลาง จึงทําใหกระจายไปไมถึ งชนบทที่ มี
ความตองการและความจําเปน อันเปนผลทําใหชนบทเกิดความรูสึกอยากจะดําเนินการเพื่อพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด
รัฐบาลจึงไดจัดใหมีโครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพือ่ สรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งพาตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดน และมูลคาเพิ่มเปนที่
ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยรัฐบาลพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพือ่ เชื่อมโยง
สินคาจากชุมชนสูต ลาด ดวยระบบรานคาเครือขาย และอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
จังหวัดยะลาเปนพื้นที่ชายแดนภาคใตที่เขาในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของรัฐบาลซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่ ที่ มีลั ก ษณะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่นโดยมีในเรื่องศาสนามีประชากรประมาณรอยละ 80 นั บ ถื อ ศาสนา
อิสลาม และมีการใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจําวันอีกดวย จึงนับไดวาเปนจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนในโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑมุงที่จะสรางความเจริญแก
ชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดขี ึ้นโดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิน่ ใหกลายเปน
สินคาที่มีคุณภาพมีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและ
ตางประเทศ เปนที่ตองการของตลาดโดยทั่วไป และเปนขอมูลพืน้ ฐานในการวางแผนและกําหนดนโยบายการตลาดของผูผลิตสินคาให
สอดคลองกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาผาลายพื้นเมืองและเปนแนวทางที่จะนําไปสูการพัฒนาสิ น ค า ให ส ามารถ
ตอบสนองแกผูบริโภคตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของ
จังหวัดยะลา

ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (questionnaires)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง ผูศึกษาไดส ร า งขึ้ น ตาม
แนวทางของวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อสอบถามกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํ า รวจ(survey
research) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคดานการตัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตํา บลหนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ ผ า ลายพื้ น เมือ งของ
จังหวัดยะลา
จากประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ประชากรที่ใชในการศึกษา ผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลาย
พื้นเมืองของจังหวัดยะลาที่อยูในกรุงเทพและจังหวัดยะลา โดยการเลือกกลุมตัวอยางจากจังหวัดที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริโภค
สินคาหนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑผา ลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลาแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากผูบริโภคกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูงสวน
ใหญอยูในกรุงเทพ
หลังจากไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตาม สูตร Yamane ในการศึกษาผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอย า งจํา นวน
400 คน แลวนํามาเทียบสัดสวนเพื่อแบงเปน จํานวน จําแนกตามจังหวัด ดังนี้
กรุงเทพมหานคร 300 คน และยะลา 100 คน รวม 400 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (questionnaires)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
ผูศึกษาไดสรางขึ้นตามแนวทางของวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อสอบถามกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบบสอบถามผูบริโภคสิ น ค า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลาที่อยูในกรุงเทพและจังหวัดยะลา แบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคสินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพืน้ เมืองของจังหวัดยะลาที่อยูในกรุงเทพและจังหวัด
ยะลา
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคดานการตัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา
วิธ ีการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทุติยภูมิหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจึงไดนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงตามวัตถุ ป ระสงค ข อง
ผูวิจัย
2. ขอมูลปฐมภูมิในการศึกษาครั้งนีใ้ นสวนของการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณของคําตอบ และนําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมู และวิเคราะหบทคาสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for
Window ซึ่งการวิเคราะหไดใชหลักสถิติดังนี้
- ความถี่ (frequency)
- รอยละ (percentage)
- คาเฉลี่ย (means)
- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)
- การวิเคราะหความแปรปรวน(ANOVA)

ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูบริโภค
ตอนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาผาลายพื้นเมืองสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดยะลา
ตอนที 3 กลยุทธทางการตลาดที่มีวามสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพืน้ เมืองของจังหวัดยะลา
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
ระดับความสําคัญของกลยุทธการตลาดที่มผี ลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินคาผาลายพื้นเมืองของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา
อาชีพ และอายุ
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอพฤติกรรมของผูบริโภคดานการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ OTOP ผาลาย
พื้นเมืองของจังหวัดยะลา
เกณฑการแปรผล
นําคะแนนของผูบ ริโภคสินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพืน้ เมืองของจังหวัดยะลาที่อยูในกรุงเทพและจังหวัดยะลา โดย
กําหนดเกณฑการแปลความหมายดังนี้
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยทีส่ ุด
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1

ลักษณะทั่วไปของผูบริโภค

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูบริโภคจําแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลผูบริโภค
รายไดตอเดือนต่ํากวา
10,000
10,000-20,000

จํานวนN = 400

รอยละ

5

1.30

130

32.50

ตารางที่ 1 (ตอ )

ขอมูลผูบริโภค

จํานวนN = 400 รอยละ
153
38.30
20,001-30,000
30,001-40,000
90
2 2.50
40,001 บาทขึ้นไป
22
5.50
400
100.00
รวม
อาชีพ พนักงาน
64
16.00
บริษัทเอกชน
พนักงาน
91
22.80
รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
105
26.30
ธุรกิจสวนตัว
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18.50

แมบาน

65

16.30

อื่นๆ

1

0.30

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พบวา
ผูบริโภคสวนใหญ มีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.30 มีอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 26.30 และ
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาผาลายพื้นเมืองสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดยะลา
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของเหตุสําคัญในการบริโภคสินคาและผลิตภัณฑ
เหตุสาํ คัญในการบริโภค
ตองการสนับสนุนชุมชนทองถิ่น
ตองการทดลองใช/บริโภค
ราคาถูก
มั่นใจในคุณภาพ
มีคนแนะนํา
เปนของฝากเพื่อน/ญาติ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน N = 400
134
50
80
70
15
44
7
400

รอยละ
33.50
12.50
20.00
17.50
3.80
11.00
1.80
100.00

จากตาราง 2 พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีสาเหตุสําคัญในการบริโภคสินคาและผลิตภัณฑโดยตองการสนับสนุนชุมชนทองถิ่น
คิดเปนรอยละ 33.50 สินคามีราคาถูก คิดเปนรอยละ 20.00 และมีความมั่นใจในคุณภาพ คิดเปนรอยละ 17.50
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของสถานที่ซอื้ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
สถานที่ซอื้ สินคา
งานแสดงสินคาOTOP
ศูนยการคา
รานขายของที่ระลึก
สถานที่ผลิตสินคา
รวม

จํานวน N = 400
243
79
64
14
400

รอยละ
60.80
19.80
16.00
3.50
100.00

จากตาราง 3 พบวา ผูบริโภคสวนใหญซอื้ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจากงานแสดงสินคาOTOP คิดเปนรอยละ 60.80
รองลงมาซื้อสินคาจากศูนยการคา คิดเปนรอยละ 19.80 และซื้อสินคาจากรานขายของที่ระลึก คิดเปนรอยละ 16.00
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของความคิดในภายหลังการซื้อสินคา
จํานวน N
รอยละ
= 400
112
28.00
ชอบอยากกลับมาซื้อเพิ่ม
ชอบแตอยากใหเพิ่มรูปแบบของสินคา 215
53.75
ชอบอยากใหมีการขายในสถานที่
16.75
67
สะดวกตอผูซอื้
ไมชอบเพราะสินคาไมมีคุณภาพ
4
1.00
อื่นๆ
2
0.50
400
100.00
รวม
สถานที่ซอื้ สินคา
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จากตารางที่ 4 พบวา ความคิดเห็นของผูบริ โ ภคส วนใหญ ช อบสิ น ค า แต อ ยากให เ พิ่ มรู ป แบบของสิ น ค า หนึ่ งตํ า บลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 53.75 รองลงมา ชอบอยากกลับมาซื้อเพิ่ม คิดเปนรอยละ 28.00 และชอบอยากให มีก ารขายในสถานที่
สะดวกตอผูซื้อ คิดเปนรอยละ 16.75
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของผูบ ริโภคที่แสดงความคิดเห็นตองการใหมีการปรับปรุงแกไขสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัด
ยะลา
ความคิดเห็นตองการใหมีการปรับปรุงแกไข

จํานวน
N = 400

คุณภาพของสินคา
ขนาดของสินคา
ราคาของสินคา
การบรรจุภัณฑ
การโฆษณา
การกระจายแหลงจําหนายใหมากกวาเดิม
รวม

รอยละ
78
66
64
52
56
84
400

19.50
16.50
16.00
13.00
14.00
21.00
100.00

จากตาราง 5 พบวา ผูบริโภคสวนใหญแสดงความคิดเห็นตองการใหมีการปรับปรุงแกไขสินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัดยะลา
ดานการกระจายแหลงจําหนายใหมากกวาเดิม คิดเปนรอยละ 21.00 คุณภาพของสินคา คิดเปนรอยละ 19.50 และขนาดของสิ น ค า
คิดเปนรอยละ 16.50
ตอนที่ 3 กลยุทธทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อของ ผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลาย
พื้นเมืองของจังหวัดยะลา
ตาราง 6 กลยุทธการตลาดของสินคาที่ตอบสนองตอการตัดสินใจซื้อ และความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของผูบริโภค
ระดับ
คา
ความตองการในการ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความสําคัญ
พัฒนาสินคา
( x ) มาตรฐาน
(N = 400)
(S.D.)
กลยุทธการตลาดของ
สินคาดานราคา
สินคาทีข่ ายขึน้ อยูกับราคา
4.08
0.77
ของสินคา
มาก
ราคาสินคาเหมาะสมกับ
0.73
4.04
มาก
คุณภาพ
ราคาสินคามีผลตอการ
0.77
4.04
มาก
ตัดสินใจซื้อ
รวม
4.05
0.75
มาก
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กลยุทธการตลาดดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ
การตัดสินใจซื้อขึน้ อยูกับ
รูปแบบสินคา
การตัดสินใจซื้อขึน้ อยูกับ
ความสวยงามของสินคา
การตัดสินใจซื้อขึน้ อยูกับ
วิธีการผลิตสินคา
การตัดสินใจซื้อขึน้ อยูกับ
ตรายี่หอสินคา
คุณภาพของสินคามีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ
รวม
กลยุทธการตลาดของ
สินคาดานชองทางการจัด
จําหนาย
คาใชจายในการเดินทางมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ
ทําเลทีต่ ั้งรานคามีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ
การจัดงานแสดงสินคา
OTOPมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อ
รวม
กลยุทธการตลาดของสินคา
ดานการสงเสริมการตลาด
การสาธิตวิธีการผลิตสินคา
มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
การลดราคาสินคามีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ
การประชาสัมพันธสินคามี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ
การบอกถึงประวัตคิ วามมา

4.00

0.70

4.12

1.62

3.88

0.70

มาก

3.94

0.75

มาก

4.01

0.73

มาก
มาก

3.99

0.90

มาก
มาก

3.98

0.79

มาก

3.90

0.81

มาก

3.94

0.76

มาก

3.94

0.78

มาก

3.90

0.78

มาก

4.11

0.82

มาก

3.89

0.71

มาก
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ของลวดลายผาพื้นเมืองมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ
รวม

3.99

0.74

มาก

3.97

0.76

มาก

รวมทั้งหมด

3.98

0.80

มาก

จากตาราง 6 พบวา ผูบริโภคไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกลยุทธการตลาดของสินคาที่ตอบสนองตอการตัดสินใจซื้อ ทั้ง 15
รายขอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) ระหวาง 3.94 – 4.05 โดยมีคาเฉลี่ยกลยุทธทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา โดยรวมอยูในระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย ( x ) มีค า
เทากับ 3.98 เนื่องจากเปนสินคาของชุมชนทองถิน่ ที่มีราคาที่สอดคลองกับคุณภาพของสินคาสรางความภาคภูมิใจในตัวสินคา สวนดาน
ความคิดเกี่ยวกับราคาของสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) มีคาเทากับ 4.05 เนื่องจากราคาของสินคาขึ้นอยูกับสินคาทีข่ าย
มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ดานความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) มีคาเทากับ 3.99 เนื่ อ งจากคุ ณภาพ
รูปแบบความสวยงามและการผลิตของสินคามากที่สุด โดยใหความสําคัญกับวิธีการผลิตและการกําหนดตรายี่หอสินคาที่มีลักษณะที่
เหมาะสมกับทองถิ่น และดานชองทางการจัดจําหนายสินคาโดยเฉพาะการจัดงานแสดงสินคาOTOPโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (
x ) มีคาเทากับ 3.94 เนื่องจากตองการใหผผู ลิตในทองถิ่นจําหนายสินคาในสถานที่ที่สามารถเห็นสินคากอนการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนมี
คาเฉลี่ยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( x ) มีคาเทากับ 3.97 เนื่องจากการ
ลดราคาสินคา การบอกถึงประวัติความเปนมาของลวดลายผาพื้นเมือง การสาธิตวิธีการผลิตสิ น ค า และการประชาสั มพั น ธมีผ ลต อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา
สวนที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของระดับความสําคัญของกลยุทธการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือ กซื้ อ
สินคาผาลายพื้นเมืองของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และอายุ
ตาราง 7 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ระดับความสําคัญของความตอ งการของผู บ ริ โ ภคด า นความต อ งการของตลาด
จําแนกตามระดับการศึกษา
กลยุท ธ
การตลาดมีผล
ตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อ
สิน คา

ระดับการศึกษา
F
อนุ ปริญญา สูงกวา
ปริญญา ตรี
ปริญญาตรี
x S x S.D. x S x S.D.
.
.
D
D
.
.
3.67** 0.81 4.48** 0.64 4.44** 0.76 3.98 0.70
ต่ํากวา
มัธยม

P

มัธยม

กลยุทธ
การตลาด ดาน
ราคา (ราคาของ
สิน คาเหมาะสม
กับคุณภาพ)
รวม
3.67** 0.81 4.48** 0.64 4.44** 0.76 3.98

0.70

x

S
.
D
.
4.09 0.79 6.19 0.
0
0
5
4.09 0.796.19 0.0
05

กลยุท ธ
ระดับการศึกษา
F P
การตลาด ต่ํากวา มัธยม อนุ ปริญญา สูงกวา
มีผลตอ
มัธยม
ปริญ ตรี ปริญญาตรี
พฤติกรร
ญา
มการ
x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.
เลือกซื้อ
สิน คา
กลยุทธ 3.87 0.83 4.59 0.63 4.12 0.66 3.97** 0.76 4.26 0.86 4.99 0.001
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การตลา
**
ดดาน
ราคา
(ราคา
สิน คามี
ผล ตอ
การ
ตัดสินใจ
ซื้อ)
รวม 3.87 0.83 4.59 0.63 4.12 0.66 3.97** 0.7
**
6
กลยุทธ 3.87 0.74 4.56 0.64 4.20 0.76 3.97** 0.7
การตลา
**
0
ด ดาน
ผลิตภัณ
ฑ (การ
ตัดสินใจ
ซื้อขึ้น อยู
กับความ
สวยงาม
ของ
สิน คา)
รวม 3.87 0.74 4.56 0.64 4.20 0.76 3.97** 0.7
**
0
ระดับการศึกษา
กลยุท ธ
ต่ํากวา มัธยม อนุ ปริญญา สูงกวา
การตลาด
มัธยม
ปริ
ตรี ปริญญาตรี
ญ
มีผลตอ
ญา
พฤติกรร
มการ
S.
S.D.
x
x
x S. x S
เลือกซื้อ
D.
D.
.
สิน คา
D
.
กลยุทธ 3.67** 0.72 3.89 0.75 4.52* 0.65 4.00* 0.7
การตลาด
**
*
* 1
ดาน
ผลิตภัณฑ
(คุณภาพ
ของสินคา มี
ผลตอ การ
ตัดสินใจ
ซื้อ)
รวม 3.67** 0.72 3.89 0.75 4.52* 0.65 4.00* 0.7
**
*
* 1

4.26 0.86 4.99 0.001
4.39

0.78 5.50 0.000

4.39 0.78
F

5.50 0.00
0

P

x

S.D.

4.00 0.85

4.16 0.00
3

4.00 0.85

4.16 0.00
3

** P < 0.005

จากตาราง 7 พบวา การใหความสําคัญกลยุทธการตลาดดานราคาในเรื่องราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพของผูบริโภคที่
มีการศึกษาระดับมัธยม( x = 4.48) มีความแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ( x = 3.98) อนุ ป ริ ญ ญา ( x =
4.44) และ ระดับต่ํากวามัธยม ( x = 3.67) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการใหความสําคัญดานราคาสิ น ค า มีผ ลต อ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม( x = 4.59) มีความแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี( x =
3.97) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
การใหความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องการตัด สิ น ใจซื้ อ ขึ้ น อยู กั บ ความสวยงามของสิ น ค า ของ
ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ( x = 3.97) มีค วามแตกต า งกั บ ผู บ ริ โ ภคที่ มีก ารศึ ก ษาระดั บ มัธยม ( x = 4.56) อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเรื่องคุณภาพของสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภคที่มีการศึกษาระดับอนุปริญ ญา ( x =
4.52) มีความแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยม ( x = 3.67) มัธยม( x = 3.89) และปริ ญ ญาตรี ( x = 4.00)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การใหความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องคาใชจายในการเดินทางมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม( x = 4.56) มีความแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี( x = 3.93) และ
ต่ํากวาระดับมัธยม( x = 3.67) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเรื่องการจัดงานแสดงสินคาOTOPมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม( x = 4.37) มีความแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี( x = 3.90)และต่ํ า
กวาระดับมัธยม( x = 3.60) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
การใหความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องการสาธิตวิธีการผลิตสินคามีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม( x = 4.70) มีความแตกตางกันกับผูบ ริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี( x = 3.87)
ปริญญาตรี( x = 3.82)และต่ํากวาระดับมัธยม( x = 3.67) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเรื่องการประชาสัมพันธสินคา
ผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม( x = 4.48) มีความแตกตางกันกับผูบริโภคทีม่ ีการศึกษาระดับปริญญาตรี
( x = 3.83)และต่ํากวาระดับมัธยม( x = 3.53) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เรื่องการบอกถึงประวัติของลวดลายผ า
พื้นเมืองมีผลตอการตัดสินใจซือ้ ของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม( x = 4.56) มีความแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ( x = 3.93) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะของผูบริโภค ดานการตัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา มีดั งนี้
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.80 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.00 มีอายุระหวาง 19 – 30 ป คิดเปนรอย
ละ 57.30 มีอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 26.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 77.50 และมีรายไดระหวาง 20,001
– 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.30 สวนใหญอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 72.50
2. พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาผาลายพื้นเมืองสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดยะลา มีดังนี้
2.1 ผูบริโภคสวนใหญเปนผูที่เคยซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทผาลายพื้นเมือง
คิดเปนรอยละ
87.30
2.2 ผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลสําคัญในการซือ้ สินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑโดยตองการสนับสนุนชุมชนทองถิน่
คิดเปนรอยละ 33.50 มีราคาถูก คิดเปนรอยละ 20.00 และมีความมั่นใจในคุณภาพ คิดเปนรอยละ 17.50
2.3 ผูบริโภคสวนใหญมีการทราบขอมูลขาวสารสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจากเพื่อนหรือญาติ คิดเปนรอยละ
41.00 รองลงมาจากโทรทัศน คิดเปนรอยละ 17.50 และหนังสือพิมพ
คิดเปนรอยละ 16.50
2.4 ผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาพื้นเมืองเปนผืน คิดเปนรอยละ 44.50 ซื้อผาพั น คอ
คิดเปนรอยละ 28.00และเสื้อผาสําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 26.00
2.5 ผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิ ต ภั ณฑ จากงานแสดงสิ น ค า OTOP คิ ด เป น ร อ ยละ 60.80
รองลงมาซื้อสินคาจากศูนยการคา คิดเปนรอยละ 19.80 และซื้อจากรานขายของที่ระลึก คิดเปนรอยละ 16.00
2.6 ผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑปริมาณเฉลีย่ นอยกวา 4 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 70.00
รองลงมา 4-6 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 22.25 และ7-9 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 4.25
2.7 ผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาพื้นเมือง มีปริมาณเฉลี่ย ครั้งละนอยกวา 1,000 บาทคิด
เปนรอยละ 61.00 รองลงมาซื้อปริมาณเฉลี่ยครั้งละ1,000 - 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.75 และซื้อปริมาณเฉลี่ยครั้ งละ 3,001 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.75 ตามลําดับ
2.8 ผูบริโภคสวนใหญชําระเงินคาซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนเงินสด คิด เป น ร อ ยละ 73.00 รองลงมา
ชําระผานบัญชีธนาคาร คิดเปนรอยละ 18.75 และชําระผานระบบออนไลน คิดเปนรอยละ 5.25
2.9 ผูบริโภคสวนใหญชอบสินคาแตอยากใหเพิ่มรูปแบบของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 53.75
รองลงมา ชอบอยากกลับมาซื้อเพิ่ม คิดเปนรอยละ 28.00 และชอบอยากใหมีการขายในสถานที่สะดวกตอผูซื้อ คิดเปนรอยละ 16.75
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2.10 ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการความสะดวกในการจัดสถานที่จัดจําหนายสินคาของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ จากร า นค า ชุ มชนท อ งถิ่ น คิ ด เป น ร อ ยละ 40.00 รองลงมาจากตั วแทนจํา หน า ย คิ ด เป น ร อ ยละ 26.00 และ
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 15.50
2.11 ผูบริโภคสวนใหญตองการใหมีการปรับปรุงแกไขสิน ค า หนึ่ งตํ า บลหนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ ใ นจังหวัด ยะลา ด า นการ
กระจายแหลงจําหนายใหมากกวาเดิม คิดเปนรอยละ 21.00 คุณภาพของสินคา คิดเปนรอยละ 19.50 และขนาดของสิน ค า คิ ด เป น
รอยละ 16.50
3. ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสิน ค า หนึ่ งตํ า บล หนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ ผ า ลาย
พื้นเมืองของจังหวัดยะลา ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดของสินคาที่ตอบสนองตอการตัดสินใจซื้อ ทั้ง 15 รายข อ อยู ใ น
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) ระหวาง 3.94 – 4.05 โดยมีคาเฉลี่ยกลยุทธทางการตลาดดานราคาที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อของ ผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา โดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก คา เฉลี่ ย ( x ) มีค า
เทากับ 3.98 เกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดดานราคาของสินคาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ ได แ ก สิ น ค า ของชุ มชน
ทองถิ่นที่มีราคาที่สอดคลองกับคุณภาพของสินคา สรางความภาคภูมิใจในตัวสินคา ควรมีมีการพัฒนารูปแบบสินคาใหม ๆ เปนสินคา
ประเภทเดียวกันในตลาดที่สงเสริมกัน และมีการวิจัยทางการตลาด เปนตน สวนปจจัยเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑของ
สินคาโดยรวม ไดแก มีการพัฒนารูปแบบสินคาใหม ๆมีการจัดเตรียมแผนการผลิตอยางเป น ระบบ ผลิ ต ภั ณฑ ที่ ซื้ อ ขึ้ น อยู กั บ ความ
สวยงามและรูปแบบของสินคา ที่ขาย การกําหนดตรายี่หอที่มีลกั ษณะเฉพาะของทองถิน่ มีบรรจุภณั ฑสินคาที่สวยงามและคงทน การนํา
ขอมูลที่ไดจากการจําหนายในตลาดอื่น ๆ มาปรับปรุงสินคาเปนตน ดานความคิดเกี่ยวกับ
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมควรมี
ปจจัยดานทดสอบตลาดอื่น ๆ ไดแก ความตองการใหผูผลิตในทองถิ่นจําหนายสินคาในสถานที่ที่สามารถเห็นสินคากอนการตัดสินใจซือ้
การนําสินคาไปวางจําหนายในตลาดอื่น ๆควรมีการวางแผนในการจําหนายในพื้นที่ขายอยางเปนระบบ และคํานึงถึงคาใชจายในการ
เดินทาง เปนตน ตลอดจนดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม ไดแก การโฆษณาสินคาที่ตอบสนองตอความตองการของผู บ ริ โ ภค มี
การติดตามและวิเคราะหผลจากตลาดที่รองรับสินคาใหม ในการจัดแสดงสินคา ใหมค วรประชาสั มพั น ธใ ห ผู บ ริ โ ภครั บ ทราบอย า ง
ตอเนื่อง เปนตน
4. การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ระหวางลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้
4.1 ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมใหความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดานราคาสินคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญา และต่ํากวามัธยมอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดั บ 0.05
สวนดานราคาสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมแตกตางกันกับกันกับผูบริโภคที่ มีก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑเรื่องการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ขึ้นอยูกับความสวยงามของสินคา แตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึก ษาระดั บ มัธยม อย า งมีนั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ส วน
คุณภาพของสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาแตกตางกันกับกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับ
ต่ํากวามัธยม มัธยม และปริญ ญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมใหความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดด า นช อ งทางการจัด จํา หน า ยเรื่ อ ง
คาใชจายในการเดินทางมีผลตอการตัดสินใจซือ้ แตกตางกันกับ ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และต่ํากวาระดับมัธยม อยาง
มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเรื่องการจัดงานแสดงสินคาOTOPมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยม
แตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และต่ํากวาระดับมัธยม อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมใหความสําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่ อ ง
การสาธิตวิธีการผลิตสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และต่ํา
กวาระดับมัธยม อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเรื่องการประชาสัมพันธสิน ค า ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคที่ มี
การศึกษาระดับมัธยมแตกตางกันกับผูบ ริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และต่ํากวาระดับมัธยม อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ เรื่องการบอกถึงประวัติของลวดลายผาพืน้ เมืองมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมแตกตางกันกับ
ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีระดับความสําคัญ ความคิดเห็นของผูบริโภคดานกลยุทธการตลาดดานราคา
ในเรื่องราคาสินคามีผลตอการตัดสินใจซือ้ ของผูบริโภคแตกตางกับผูบ ริโภคที่มีอาชีพรับราชการ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑเรื่องการตัดสินใจซื้อขึ้นอยูกับความสวยงามของสิ น ค า ของผู บ ริ โ ภคที่ มีอ าชี พ พนั ก งานบริ ษัท
แตกตางกับผูบริโภคที่มีอาชีพ แมบาน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาดเรื่อง
การสาธิตวิธีการผลิตสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัท แตกตางกับผูบริโภคที่มีอาชีพ แมบาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.6 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 19– 30 ป มีระดับความสําคัญความคิดเห็นของผูบริโภคดานกลยุทธผลิต ภั ณฑ ใ นเรื่ อ ง
การตัดสินใจซื้อขึ้นอยูกับวิธีการผลิตสินคาของผูบริโภค แตกตางกับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 31– 40 ป อย า งมีนั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 สวนกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเรื่องการจัดงานแสดงสินคาOTOPมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มีระดับอายุ 19– 30 ป แตกตางกันกับระดับความสําคัญ ความคิดเห็นของผูบริโภคที่ มีร ะดั บ อายุ 31– 40 ป ( x = 4.11) อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ผาลายพื้นเมืองของจังหวัดยะลา ดังนี้
5.1 ดานราคาสินคา ควรมีราคาที่สามารถซื้อไดงายและเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และควรมีค า ใช จา ยในการ
เดินทางที่เหมาะสมกับประเภทสินคา
5.2 ดานผลิตภัณฑ ควรมีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยและหลายแบบของการบรรจุภัณฑสินคา มีตรายี่ห อ ที่ เ ป น
ลักษณะทองถิ่น วิธีการผลิตสินคา ผลิตดวยมือ และผลิตจากวัสดุทองถิ่น และควรมีคุณประโยชนของสินคา ควรเนนในดานคุณภาพให
มากที่สุด
5.3 ดานชองทางจัดจําหนายสินคา ควรมีทําเลที่ตั้งการจัดจําหนายที่ไปมาเดินทางสะดวก มีก ารจัด วางสิ น ค า ที่
เลือกซื้อไดงาย และมีสาธิตวิธีการผลิตสินคา
5.4 ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการจัดแสดงสินคาและมีตัวอยางสินคาใหเห็น สามารถทดลองสวมใส และมี
การประชาสัมพันธโดยสื่อที่เขาถึงผูบริโภคใหมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
1. สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดยะลา ควรตั้งราคาใหเหมาะสม เพราะผูบ ริโ ภคคํ านึงถึง
ความเหมาะสมของราคา หากตั้งราคาใหต่ําไมได ก็กลับไปเพิ่มคุณคาใหกับสินคา OTOP ใหมากขึ้น เพื่อให ผูบ ริโ ภค
เห็นถึงประโยชนความแตกตาง และมีคุณคาเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะชวยเพิ่มปริมาณการบริโภคของลูกคาปจจุบัน และดึ งผู
ไมบริโภคใหกลับมาบริโภคไดอีกดวย
2. สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดยะลา ควรเป นสินค าที่ มี ค วามหลากหลายรูป แบบและ
ประเภทสินคา มีการใชวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตโดยใชภูมปิ ญญาจากทองถิ่น ควรมีการวางแผนการผลิตและการจัด
จําหนายสินคาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสรางตลาดใหขยายตัวกวางขึ้น
3. ควรมีหนวยงานที่ดูแลและสนับสนุนเทคนิคการผลิตสินคาไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
และสํานักงานพาณิชยจังหวัดยะลา หนวยงานที่มีการคนควาวิจัยในดานรูปแบบและเทคนิคการผลิตเพื่อหาชองทางใน
การผลิต จัดจําหนาย และโอกาสในการแขงขันดานการตลาดอื่นๆ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาศักยภาพของผูผลิต และ ชุมชนตามความตองการของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําผลเปนแนวทางในการปรับปรุงศักยภาพของผูผลิต และ ชุมชนใหสามารถเติบโต
เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดตอไป
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2. การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษากลยุทธการตลาดสําหรับสินคาหนึ่งตํ า บลหนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ ใ นแต ล ะประเภทใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําผลไปใชการวางกลยุทธการตลาดสําหรับสินคาประเภทนั้น ๆ เพื่อสรางความแตกต า งของสิ น ค า หนึ่ ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชุมชนทองถิ่นสามารถขยายตลาดไปในกลุมผูบริโภคกลุมใหมๆเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจาก ผูบริโภคสินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผาลายพื้นเมืองของ
จังหวัดยะลา ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในจังหวัดยะลา ที่ใหความรวมมือในการแสดงคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
ขอบคุณผูที่ชวยเก็บขอมูลวิจัยที่เอื้อเฟอปฏิบัติการในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานคือ รศ.อัปสร มินทราศักดิ์ อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา อาจารย
ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ไดเสียสละเวลาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณครอบครัวของผูเขียนรายงานการวิจัยที่ไดชวยส งเสริ มสนั บ สนุ น กระตุ น เตื อ น และเป น กํ า ลั งใจตลอดมาและ
ขอขอบพระคุณผูที่มีสวนสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้ที่ไมไดเอยนามไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง
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ปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอทีว่ ิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
นลิน สีมะเสถียรโสภณ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
Email: nalin.si@ssru.ac.th

บทคัดยอ
จากการแขงขันในตลาดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทําใหสถานศึกษาสวนใหญนําการตลาดออนไลนมาประยุกตใช ใ นการ
สรรหานักศึกษา อยางไรก็ตาม การดําเนินการตามกลยุทธการตลาดออนไลนใหประสบความสําเร็จนั้น จําเปนตองมีการศึกษา
และวิเคราะหปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการเลือกศึกษาตอในสถานศึกษาตางๆ ของนักศึกษารวมดวย เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษา
สามารถพัฒนาสถาบันใหตรงกับความตองการของนักศึกษาในอนาคตได ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษาปจจัยการตลาด
ออนไลนที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
อิทธิพลของปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการเลือกศึก ษาต อ และเพื่ อ ศึ ก ษาความสั มพั น ธร ะหวา งป จจัยการตลาด
ออนไลนและการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ซึ่ งการวิจัยนี้ ใ ช นั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปที่ 1 จํานวน 172 คน เปนกลุมประชากรในการศึกษา ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่ อ งมือ ที่ ใ นการ
วิจัย ขอคําถามเนนดานการตลาดออนไลน 4 ดาน ไดแก 1) ดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย 2) ดานราคา
3) ดานทําเลที่ตั้ง และ 4) ดานการสื่อสารการตลาด โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบเพี ยงคํ า ตอบเดี ยว เมื่อ
ดําเนินการทดลองใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางแลวนั้น พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาหรื อ
จุดประสงค (Item Objective Congruence: IOC) เทากับ .94 มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ .914 และมี
คาอํานาจจําแนกระหวาง .643 ถึง .902 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหจํานวน รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การพยากรณอิทธิพลระหวางตัวแปรโดยใช Linear Regression และ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตั วแปรต น และตั ว
แปรตามที่มีอิทธิพลตอกันโดยใช Correlation
ผลการศึกษาอิทธิพล พบวา ปจจัยการตลาดออนไลนในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย ดาน
ราคา และดานการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบุ
ขอมูลการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ขอมูลอาจารยผูสอน และขอมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยนไวในเว็บไซตอยางชัดเจนนั้น
เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาทีส่ นใจอยากศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ เพราะเมื่อจบการศึกษาจะมีโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดออนไลน แ ละความต อ งการศึ ก ษาต อ พบวา ป จจัย
การตลาดออนไลนในดานหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และอาจารย ด า นราคา และด า นการสื่ อ สารการตลาดมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะดานหลัก สู ต ร การจัด การเรี ยนการสอน และ
อาจารยมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการระบุขอมูลไวใ น
เว็บไซตอยางชัดเจน จะทําใหนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบขอมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได และการรับสมัครผานเว็บไซต นั้ น
สะดวกและรวดเร็วกวาการสงใบสมัครผานไปรษณีย
กลาวโดยสรุป ปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในวิทยาลัยนานาชาติ ไดแก ปจจัยดาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย ดานราคา และดานการสื่อสารการตลาดออนไลน
คําสําคัญ: กลยุทธการตลาด การตลาดออนไลน สวนประสมการตลาด
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Online Marketing Factors Affect Students’ Decision on Enrollment in
International College, Suan Sunandha Rajabhat University
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Abstract
A high competition in education industry has put more pressure on institutes in terms of
marketing plan and implementation. Although these institutes use online marketing as one of a tool to
attract potential students, they still have to study and analyze factors association with students’ decision
to enroll in order to match with needs and wants of potential students. According to this problem,
therefore, the researcher has conducted a study about online marketing factors that may affect students’
decision to enroll in International College, Suan Sunandha Rajabhat University. The objectives of this
research include to study factors that may affect students’ decision on enrollment as well as to study
relationship those factors that had impact on students’ decision to enroll in International College, Suan
Sunandha Rajabhat University. The population of this research consisted of 172 persons and be the first
year students who are studying in academic year 2016. A survey had been chosen for research method.
The questionnaire consisted of a close-end question focused on online marketing factors – 1) curriculum,
teaching and learning method and teachers 2) enrollment fees 3) University location and 4) Promotion.
After testing the questionnaire on a sample group, the item objective congruence (IOC) score is .94 with
reliability .914 and discrimination between .643 and .902. Data had been analyzed using frequency,
percentage, standard deviation, linear regression, and correlation.
The results illustrated that three online marketing factors including curriculum, teaching and
learning method and teacher, enrollment fees, and promotion had high impact on students’ decision to
study in International College, Suan Suan Sunandha Rajabhat University. The finding suggested that if the
college provides all information about curriculum, teacher and exchange students on the website or
social media, it can motivate students who look forward to get a good occupation enroll in the college.
Moreover, those three factors also had relationship with students’ decision to study in International
College. This is, probably, because students can compare information with other universities easily and
the enrollment through website and social media are faster than the old method – mailing.
In conclusion, curriculum, teaching and learning method and teacher, enrollment fees, and
promotion had high impact on students’ decision to study in International College, Suan Suan Sunandha
Rajabhat University.
Keywords: Marketing strategy, Online marketing, and Marketing Mix
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บทนํา
จากจํานวนประชากรในชวงวัยเรียนที่ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหอุตสาหกรรมบริการดานการศึกษาไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก จากขอมูลจํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนระบุวา มีจํานวนนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาลดลง โดยจากปการศึกษา 2556 มีจํานวน 2.4 ลานคน แตในปการศึกษา 2557 ลดลงประมาณ 1 แสนคน
เหลือเพียง 2.3 ลานคน และมีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อยๆ (สํานักงานสถิตแิ หงชาติ, 2547) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงได
ทําการแขงขันดานการตลาดมากขึ้น มีการนํากลยุทธทางการตลาดที่ใชกับบริษัทและองคกรระหวางประเทศเขามาใชรวมกับ
การตลาดภายในประเทศ เชน การทําขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน (Memorandum of Understanding: MOU) ซึ่งมีสวน
ทําใหนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีขอตกลงรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้ การ
ทําการตลาดยังเปนการชวยสรางความเขมแข็งขององคกรหรือสถาบัน ทําใหเปนที่รูจักในกลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มขึ้นไดอีกทาง
หนึ่ง
อยางไรก็ตาม การจะพัฒนากลยุทธการตลาดของสถาบันการศึกษานั้น ควรนําการจัดการเชิงธุรกิจมาประยุกตใชรว ม
ดวย และตองมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางชาญฉลาด (Sjöholm, 2002 : 2-3) การดํ า เนิ น การลั ก ษณะนี้ มาจาก
แนวคิด “นักเรียน คือ ลูกคา” หรือในอีกแงหนึ่งคือ การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาตองมีการนํากลยุ ท ธท างการตลาด
รูปแบบตางๆ มาใช เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเชนเดียวกับการบริหารองคกรธุรกิจ ปจจัยที่ผลักดันสถาบันการศึ ก ษาสู
แนวคิดดังกลาว อาจเปนผลสืบเนื่องมากจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงของสถาบันการศึกษา ขอจํา กั ด ของงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐ แนวคิดสากลดานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management: TQM) จากภาครั ฐ
ซึ่งระบุใหการมุงเนนลูกคา (Customer-focused) เปนเกณฑหนึ่งในการวัดคุณภาพทั่วทั้งองคกร (ทิพภากร รังคสิริ และคณะ,
2557 : 18-21) ดังนั้น การบูรณาการหลักการพืน้ ฐานของการตลาดสมัยใหมจึงเปนสวนที่ขาดไมไดในระบบการจัดการศึกษา
ปจจุบัน
เนื่องจากการบริการการศึกษานั้นไมมีตัวตน มีความหลากหลาย และแบงแยกไมไดจากบุคคลที่สงมอบบริการ ดังนั้น
การบริหารจัดการรายไดของสถาบันการศึกษา จึงตองคํานึงถึงการใชกลยุทธการตลาดที่จะสามารถเพิม่ รายไดใหสถาบันไดมาก
ยิ่งขึ้น (ไพฑูรย สินลารัตน, 2542 : 42-45) โดยตองพิจารณาดานการออกแบบการบริการหรือผลิต ภั ณฑ ลู ก ค า ที่ เ ป น ไปได
ราคาที่ตองจาย วิธีการถายทอดสารสนเทศหรือผลิตภัณฑใหกับลูกคา เพื่อใหผใู หบริการการศึกษาสามารถแกปญ หาและบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจ พรอมทั้งวางแผนกลยุทธการตลาดไดอยางตรงจุด
จากประเด็นดานงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของสถาบันการศึก ษาต า งๆ นั้ น ทํ า ให ผู ใ ห บ ริ ก ารการศึ ก ษา
เปลี่ยนมาใชการทําการตลาดออนไลน หรือ Online marketing เพิ่มมากขึ้น การทําการตลาดประเภทนี้จะใชอนิ เตอรเน็ตเปน
หลักและมีทั้งแบบไมเสียคาใชจายและแบบเสียคาใชจาย โดยขอดีข องการทําการตลาดออนไลนคือสามารถระบุกลุมเปาหมาย
ไดงาย เขาถึงบุคคลไดทกุ ระดับชั้น สามารถถายทอดสารไดหลายกลุมบุคคลพรอมกัน อีกทั้งมีความรวดเร็วและตนทุนต่ํากวา
การทําการตลาดประเภทอื่น (Punithadevi, 2014 : 23-24) อยางไรก็ตาม ตองมีการศึกษาสถานการณ และสภาพแวดลอม
ของสถาบันการศึกษานั้นๆ ดวยวา ควรปรับใชกลยุทธการตลาดออนไลนอยางไรใหเหมาะสมกับสภาพของสถาบัน
จากการพัฒนากลยุทธตลาดออนไลนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา (นลิ น สี มะเสถี ยร
โสภณ, 2559 : 35) พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวสารประชาสัมพันธจากสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook และ Line
แตยังพบวามีปญหาดานการใหขอมูลขาวสารซึ่งลาชาเกินไป ทําใหนักศึกษาพลาดขาวสารบางอยาง นอกจากนี้ กระบวนการ
ตอบกลับก็ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ มศั ก ยภาพในการใช ก ลยุ ท ธ จึงควรทํ า การศึ ก ษาป จจัย
การตลาดออนไลนที่อาจสงผลกระทบตอการเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ
ที่มีตอการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาควบคูไปดวย
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยในการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษาเปนอันดับหนึง่ คือ หลักสูตร
ที่เปดสอนไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ และอันดับสองคือ สถานที่ตั้งของสถาบัน โดยคํานึงถึงระยะทาง
และการเดินทาง (เพ็ญ จันทร สังขแกว, 2553: 89-90) โดยเมื่อนํามาประมวลกับการวิเคราะหทางการตลาดแล ว ควรมีก าร
พัฒนากลยุทธการตลาด ดังนี้ 1) กลยุทธสินคาและบริการ (Product strategy) โดยตองสรางความแตกตางควบคูไปกั บ การ
ลดตนทุน 2) กลยุทธราคา (Price Strategy) โดยกําหนดคาเลาเรียนใหคุมคากับราคาที่นักศึกษาตองจาย 3) กลยุทธส ถานที่
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หรือชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) คือ จัดพื้นที่อาคารเรียนและสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะแกการเรียน
และพัฒนาวิธีการเขาถึงตลาดเปาหมาย 4) กลยุทธการโฆษณา (Promotion Strategy) เพิ่มการโฆษณาโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
บุคคล และสื่ออิเล็กทรอนิคส
นอกจากปจจัยในการเข า ศึ ก ษาต อ แล ว ควรมีก ารคํ า นึ งถึ งป จจัยทางด า นการสื่ อ สารการตลาดออนไลน ด วย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมใหการสือ่ สารการตลาดออนไลนมีความนาเชื่อถือ ผูบริโภคหรือลูกคาใหความไววางใจในการซื้อ
สินคาหรือบริการได ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยผูสงสาร ซึ่งต อ งคํ า นึ งถึ งความน า เชื่ อ ถื อ ของเว็บ ไซต ห รื อ ช อ ง
ทางการจัดจําหนายแบบอิเล็กทรอนิคสอื่นๆ 2) ปจจัยดานเนื้อหาสาร ตองสอดคลองกับความตองการของลู ก ค า 3) ป จจัย
ดานชองทางการสื่อสาร เชน ระบบเครือขายที่รวดเร็วและใชงานงาย เปนตน 4) ปจจัยดานผูรับสาร โดยพิจารณาปจจัยบุคคล
สังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาของผูรับสารประกอบ 5) ปจจัยดานผลตอบกลับ โดยการวัดประสิทธิผลทางการสือ่ สาร และ 6)
ปจจัยดานสิ่งรบกวน หรือสิ่งที่สงผลกระทบตอการแปลความหมายขอมูล ซึ่งอาจทําใหการสือ่ สารการตลาดลมเหลว (ณัฐา ฉาง
ชูโต, 2554: 70) ทั้งนี้ ควรกําหนดกลยุทธการสื่อสารการตลาดออนไลนที่สามารถเลือกใชสื่อในการนําเสนอเนื้อหาของสารที่
รวดเร็วและมีความถี่สูง พรอมทั้งควรกําหนดงบประมาณการสือ่ สารการตลาดออนไลนควบคูไปกับระยะเวลาในการสื่อสาร จึง
จะทําใหการควบคุมงบประมาณและการดําเนินงานตามวัตถุประสงคประสบความสําเร็จ (เมธาวี เจริ ญ ผล และ บุ ห งา ชั ย
สุวรรณ, 2558: 32)
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถระบุกรอบความคิด เรื่อง ปจจัยการตลาดออนไลนที่สง ผลตอการเลือก
ศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดังภาพที่ 1
ปจจัยการตลาดออนไลน
1. ปจจัยดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และอาจารย (Product)
2. ปจจัยดานคาเลาเรียน (Price)
3. ปจจัยดานทําเลทีต่ ั้ง (Place)
4. ปจจัยดานการสือ่ สารการตลาด (Promotion)

ความตองการสวนบุคคลที่สงผล
ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่
วิทยาลัยนานาชาติ

ภาพที่ 1 กรอบความคิด
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดออนไลนและการตัดสินใจเลือ กศึ ก ษาต อ ที่ วิท ยาลั ยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวิธวี ิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสังคมศาสตรที่ใชการสํารวจความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนิ น การเก็ บ
ขอมูลจากประชากร ซึ่งเปนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นั น ทา ชั้ น ป ที่ 1 จํา นวน 172 คน ที่ มี
ประสบการณในการใชการตลาดออนไลนของวิทยาลัยนานาชาติ ปการศึกษา 2559 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก การ
วิเคราะหจํานวน รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพยากรณอิทธิพลระหวางตัวแปรโดยใช Linear Regression และการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามที่มีอิทธิพลตอกันโดยใช Correlation
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา โดยมี วิธีก ารสร า งเครื่ อ งมือ วิจัย
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ ในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากหนังสือ และตําราตางๆ
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
3. สรางแบบสอบถามที่เปนแบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยออกแบบคําถามที่เกี่ยวข อ งกั บ ป จจัยการตลาด
ออนไลน ไดแก ดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย (Product) ดานคาเลาเรียน (Price) ดานทําเลที่ตั้งของ
วิทยาลัยนานาชาติ (Place) และ ดานการสื่อสารการตลาด (Promotion)
4. นํ า แบบสอบถามฉบั บ ร า งที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ ผู เ ชี่ ยวชาญเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยใชวิธีคํานวนหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ คํ า ถามกั บ เนื้ อ หาหรื อ จุด ประสงค (Item Objective
Congruence: IOC) ซึ่งแบบสอบถามนี้มีคาความเที่ยงตรงเทากับ 0.94 ถื อ วา ข อ คํ า ถามมีค วามสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาหรื อ
จุดประสงค
5. นําแบบสอบถามฉบั บ ร า งมาทดสอบกั บ กลุ มทดลองจํา นวน 30 คน และนํ า ข อ มูล ที่ ไ ด จากการทดลองใช
แบบสอบถามไปตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชการคํานวณหาคา Cronbach’s alpha และคาอํานาจจําแนก
(Discrimination) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ งชุ ด เท า กั บ .914 และมีค า อํ า นาจจํา แนก
ระหวาง .643 ถึง .902 แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อมั่นและคานาจจํา แนกสู ง สามารถนํ า ไปใช กั บ กลุ ม
ประชากรได
6. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงและแกไขแลวนําไปใชกับกลุมประชากรแลวจึงดําเนินการวิเคราะหผล
ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคการวิจัย สามารถสรุปผลไดเปน 2 ดาน ดังนี้
1. อิทธิพลของปจจัยการตลาดออนไลนที่มีตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
1.1 อิทธิพลของปจจัยการตลาดออนไลนดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย (Product)
จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยการตลาดออนไลนดานหลักสูตร การจัด การเรี ยนการสอน และอาจารย มี
อิทธิพลตอความตองการนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองของนักศึกษา โดยการที่เว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนระบุขอมูล ด า น
ตางๆ ไวอยางชัดเจน ไดแก ขอมูลของอาจารยผูสอน ขอมูลการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน ทําใหนักศึกษาที่ตองการสมัครเรียนทราบวาเมื่อเรียนแลวจะสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองไดในอนาคต
หรือไม ซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ
ในสวนของปจจัยการตลาดออนไลนดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารยมีอิทธิพลตอความ
ตองการมีทางเลือกในอาชีพที่หลากหลายนั้น การที่เว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนมีการระบุขอ มูลการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อันดับ 1 นั้น ทําใหนักศึกษาที่ตองการสมัครเรียนมองเห็นทางเลือกในอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความมีชื่อเสียง
ของสถาบันสามารถทําใหนักศึกษามีโอกาสในการสมัครงานไดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การที่เว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนมีการระบุขอมูลการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ยังส ง
อิทธิพลตอความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตดวย เนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงนั้นจะสงผลใหนักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจกับสถาบัน อันจะสงผลถึงความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนเพื่อใหประสบความสําเร็จในชีวิตและหนาที่การงานเพิ่มขึ้น
1.2 อิทธิพลของปจจัยดานคาเลาเรียน (Price)
ปจจัยดานคาเลาเรียนไมมีอิทธิพลตอความตองการนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองในอนาคต และไมมีอิทธิพล
ตอความตองการมีทางเลือกในอาชีพที่หลากหลาย อยางไรก็ตามปจจัยดานคาเล า เรี ยนมีอิ ท ธิพ ลต อ ความต อ งการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต โดยการที่วิทยาลัยนานาชาติระบุขอ มูลเกี่ยวกับคาเลาเรียนไวอยางชัดเจนในเว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลน
ทําใหนักศึกษาและผูปกครองที่สนใจสามารถวางแผนการใชเงิน อันจะสงผลถึงการวางแผนชีวิตไดในอนาคต
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1.3 อิทธิพลของปจจัยดานทําเลที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ (Place)
จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานทําเลที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติไมมีอิทธิพลตอความตองการนําความรู ที่
ไดพัฒนาตนเอง ความตองการมีทางเลือกในอาชีพที่หลากหลาย และความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต
1.4 อิทธิพลของปจจัยดานการสื่อสารการตลาด (Promotion)
ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักศึกษา จากผลการวิจัยพบว า
เว็บไซตเปนสื่อการตลาดที่เหมาะสําหรับการหาขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษามากที่สดุ เพราะนักศึกษาสามารถประเมิน
ขอมูลที่อยูในเว็บไซตไดวาจะสามารถนําไปพัฒนาตนเองไดอยางไร และจากการที่เว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางที่
เขาถึงไดงาย ทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาและประเมินทางเลือกในอาชีพและสามารถวางแผนอนาคตไดทุกที่ทุกเวลา อันจะ
เปนการอํานวยความสะดวกในดานการรับสมัครใหแกผูที่สนใจเขาศึกษาตอ
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดออนไลนและการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
2.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย (Product) และการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลการวิจัย พบวา การที่เว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนมีการระบุขอมูลอาจารยผูสอน การเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอันดับ 1 และขอมูลนักศึกษาแลกเปลีย่ นไวอยางชัดเจนมีความสัมพันธกับความตองการนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเอง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการระบุขอมูลอยางชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาที่จะสมัครเรียนได ท ราบล วงหน า ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาสามารถ
วางแผนอนาคตและสามารถเปรียบเทียบขอมูลในดานอาชีพไดลวงหนา นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงสามารถทําให
ผูที่สนใจจะสมัครเรียนมองเห็นโอกาสทางอาชีพ ที่จะไดรับภายหลังจากจบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคาเลาเรียน (Price) และการตัดสินใจเลื อ กศึ ก ษาต อ ที่ วิท ยาลั ยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากขอมูลปจจัยดานคาเลาเรียนนัน้ พบวา ปจจัยดานคาเลาเรียนไมมีความสัมพันกับความตองการนําความรู
ที่ไดไปพัฒนาตนเอง และความตองการมีท างเลื อ กในอาชี พ ที่ ห ลากหลาย แต มีค วามสั มพั น ธกั บ ความต อ งการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต โดยการระบุคาเลาเรียนไวในเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน อ ย า งชั ด เจน จะสามารถทํ า ให นั ก ศึ ก ษาที่
ตองการจะสมัครเรียนสามารถวางแผนชีวิตในอนาคตได
2.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานทําเลที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ (Place) และการตัดสินใจเลือกศึกษาต อ ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานทําเลที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติไมมีความสัมพันธตอความตองการนําความรู
ที่ไดพัฒนาตนเอง ความตองการมีทางเลือกในอาชีพที่หลากหลาย และความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต
2.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสื่ อ สารการตลาด (Promotion) และการตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจเลือกศึกษาตอนัน้ พบวา
การใชเว็บไซตในการหาขอมูลเกีย่ วกับการรับสมัครและชองทางการรับสมัครที่เขาถึงงายนั้นมีความสัมพันธกับความตองการนํา
ความรูที่ไดไปพัฒนาตนเอง การมีชองทางอาชีพที่หลากหลาย และความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตของนักศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
ผูวิจัยไดทําการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จากขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมี อ ายุ
เฉลี่ยอยูระหวาง 19-21 ป ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีรายจายไมมากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทําเลที่ตั้งของวิทยาลั ย
นานาชาตินั้นไมไดอยูในเขตเมืองใหญ ทําใหคาครองชีพอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น คาใชจายรายเดือนของนักศึกษาจึงไมสูง
มาก ซึ่งสามารถลดภาระคาใชจายใหผูปกครองได
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2. ปจจัยการตลาดออนไลนในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย ดานคาเลาเรียน และดานการ
สื่อสารการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะอย า งยิ่ งการระบุ ข อ มูล การเป น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ขอมูลอาจารยผูสอน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนไวในเว็บไซตอยา งชั ด เจน จะเป น การจูงใจให
นักศึกษาที่สนใจตองการศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพราะเมื่อจบการศึกษาจะมีโ อกาส
ทางอาชีพ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจัยดานทําเลที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอที่วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาใหความสําคัญในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย
มากกวาทําเลที่ตั้งซึ่งไมสงผลกระทบตอการประสบความสําเร็จในหนาที่การงานในอนาคต
3. ปจจัยการตลาดออนไลนในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย ดานคาเลาเรียน และดานการ
สื่อสารการตลาดมีความสัมพันธกับ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ ที่ วิท ยาลั ยนานาชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
โดยเฉพาะดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารยมีค วามสั มพั น ธกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ ที่ วิท ยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการระบุขอมูลไวในเว็บไซตอยางชัดเจน จะทํ า ให
นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบขอมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได และการรับสมัครผานเว็บไซตนั้นสะดวกและรวดเร็วกวาการสง
ใบสมัครผานไปรษณีย อยางไรก็ตาม ปจจัยดานทําเลที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอที่วิทยาลัยนานาชาติ เพราะนักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย
ทําใหทําเลที่ตั้งที่หางไกลไมใชอุปสรรคในการสมัครเรียนของนักศึกษา
กลาวโดยสรุป ปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในวิทยาลัยนานาชาติ ไดแก ปจจัยดาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย ดานคาเลาเรียน และดานการสื่อสารการตลาด ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธารินี พัชรเจริญพงศ (2554: 104-105) ซึ่งดําเนินการวิเ คราะห ป จจัยในการตั ด สิ น ใจด า นส วนประสม
การตลาดของนักศึกษาตางชาติในการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษากลุมนี้ใหความสํ า คั ญ กั บ ภาพลั ก ษณข อง
มหาวิทยาลัย เชน การที่สถานศึกษามีการรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก สกอ. เปนตน ในสวนของดานการสื่อสารการตลาดนั้น
นักศึกษากลุมนี้ใหความสําคัญกับการแจงขอมูลขาวสารการรับสมัครผานเว็บไซต โดยขอมูลตองมีรายละเอียดที่ครบถวนและ
ถูกตอง นอกจากนี้ เพ็ญจันทร สั งข แ ก ว (2553: 96) ยั งให ข อ เสนอแนะด า นการวิเ คราะห ป จจัยการสื่ อ สารการตลาด
(Promotion) วา การสื่อสารการตลาดควรใช สื่ อ สิ่ งพิ มพ สื่ อ บุ ค คล ควบคู ไ ปกั บ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เนื่ อ งจากการใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสประเภทเดียวอาจไมสามารถกระจายขอมูลไดทั่วถึง ดั งนั้ น จึงควรใช ทั้ งทุ ก สื่ อ ควบคู กั น ไป ซึ่ งสื่ อ การตลาด
ออนไลนที่ใชกันอยางแพรหลาย คือ Facebook โดยเหตุผลหลักที่ใชสื่อออนไลนนี้ได แ ก ความสะดวกและรวดเร็ วในการ
สื่อสาร (จิตติมา จารุวรรณ และอรกัญญา โฆษิตานนท, 2555: 38) นอกจากนี้ ปจจัยดานตัวสื่อจําเปนตองมีความปลอดภัยสูง
จึงจะทําใหผูใชตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการได (ทิพยวัลย ยะพันธ, 2553 : 40)
ขอเสนอแนะ
1. ดําเนินการวิเคราะหปจจัยการตลาด 7Ps ได แ ก ผลิ ต ภั ณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ผูผลิต (Producer) ผูซื้อ (Purchasers) และการหยั่งตลาด (Probing) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
มากยิ่งขึ้น
2. ควรตัดวัตถุประสงคการวิจัยในดานการศึกษาความสัมพันธออก เนื่องจากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร
เปนเพียงการตรวจสอบทิศทางความสัมพันธเพียงเทานั้น
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พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง ระยะเวลาประกอบอาชีพ 3-5 ป เคยกู เงิ นรอยละ 60 มีห นี้สินร อยละ 52 ส ว นใหญ กูไ ปลงทุ น ไม มี
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รายจายนอยกวาผูสมรสและหยาราง ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาที่ผูเปนโสดสวนใหญทําเพราะตนเองไมมีภาระ สําหรั บผู ที่ มีที่ อยู อาศั ยเป น
ของตนเอง เชา หรืออยูกับบิดามารดา และผูที่มีภาระเลี้ยงดูผูอื่น การจัดทํารายรั บรายจา ยหรื อรวบรวมเหตุ ผลกอนคิ ดกู เงิ น ก็ ไ ม
สนใจเชนเดียวกัน วิธีการที่จะแกปญหาหนี้สินตองใหความรูการจัดการทางเงินแกประชาชนทุ กคนตั้งแต เด็ก และทุกเพศทุกวัย
คําสําคัญ : หนี้ ผูประกอบการรายย อย
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Strategic Debt Solution of Merchant Retail in Dusit District, Bangkok
Sivilai Jayankura
Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University
Email: sivilai.ja@ssru.ac.th
Abstract
The objective aimed at studying the behavior of debtors of retail merchants in Dusit district and debt
strategic solution. Questionnaires were used to retail merchants along the pathways and in their buildings.
A total of 385 ones randomly selected, the samples were mostly female, 3-5 years career experiences, 60%
were in debt with 52% for investment, 62% were no repayment problem. Over the past year, the average of
debt repayment not on time is 2.5 times, 64% can repayment by themselves, 60 % no payout and have a
survey the problem before in debt, 52% both the women and men, all levels of education, or ages, are not
interested in earning income , financial expenses, and gathering factual facts. Before in debt, youngsters ignore
reasons of in dept more than the older ones. The single is interested in dept priority less than the spouses
and divorces with the reason that they have no burdens themselves. With the same to those who own
dwellin gs, rent them or stay with their parents and take care their parents. The in dept solution are:
preparation of expenses, collecting the reasons before borrowing money, educating financial management
to all people, from children to all ages.
Keywords : Debt Merchant retail
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บทนํา
ปจจุบันปญหาหนี้สินเปนปญหาทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ซึ่งปญหานี้จะมีผลกระทบต อเศรษฐกิ จ ทั้ง จุ ลภาคคื อ ตั ว ผูกอ
หนี้และครอบครัวและระดับมหภาคคือระบบเศรษฐกิจโดยรวมและผลตอเศรษฐกิจของประเทศ ป ญ หาภาระหนี้ สินนี้ ต องรี บแก ไข
เพราะเปนปญหาหลัก สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศและ จะนํามาซึ่งปญหาอื่น ๆ ตามมา
สาเหตุของการกอหนี้ โดยปกติแลวเกิดเนื่องจากรายไดไมเพียงพอตอการใช จ า ย ป ญหาปากทองของผูบริ โภค เรื่องการทํ า
มาหากินการประกอบอาชีพ การดิ้นรนขวนขวายเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งความเปนอยูที่ดี ของตนเองและ ครอบครั ว ขาดทั กษะในการ
วางแผนการใชจายเงิน ประกอบกับกระแสทุนนิยม กระตุนการบริโภค ผานสื่อตางๆ ผูบริโภคที่ขาดความรู ทั กษะการใชชีวิ ต ให เทา
ทันสื่อ หรือกระแสการเลียนแบบการบริโภค อีกสาเหตุหนึ่งเรื่องนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนที่ เอื้ อตอการเขาถึ ง แหล ง เงิ นกู ที่
มากขึ้นและสะดวกมากขึ้น ประกอบกั บ การขาดสติ ของผู บ ริโภคในการใชจา ยเงิ น ก็ จ ะตกเปนทาสของเงิ นได การกอหนี้ นั้นถ า
สามารถที่ชําระหนี้ไดและไมเปนปญหาก็จะไมมีผลกระทบใด ในทางตรงกันขามถาการชําระหนี้มีภาระค อนขา งสูง เกิ นไปทํ า ให เกิ ด
ปญหาหนี้สินตอตนเองและตอครอบครัว อํ า นาจการจั บจ า ยใชสอยลดลง สง ผลให มาตรฐานการครองชี พ ตกต่ํ าลง เกิ ด ป ญ หา
ความเครียดจากการขาดสภาพคลอง อาจทําสิ่งที่ไมถูกตองเพื่อใหไดซึ่งเงินมาใชจา ย ภาวะการเป นหนี้สินเป นตั วชี้วั ดสะท อนให
เห็นคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแม นว า หนี้ โดยตั ว ของมั นเอง อาจไม ทํา
ใหเกิดภาวะเศรษฐกิจ แตการมีหนี้ในระดับสูงมักจะมีสวนเกี่ยวของกับวิ กฤติเศรษฐกิ จที่เกิดขึ้นเสมอ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อน ชวง 6 เดื อนแรกของป2558เก็บรวบรวมขอมูล
รายได คาใชจาย หนี้สิน พบวา ครัวเรื อนทั่วประเทศ รายไดสวนใหญมาจากการทํางานรอยละ 72.6 และรายไดที่มิไดจากการ
ทํางานเชนเงิ นไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่ นนอกครัวเรื อน /รัฐ ร อยละ 11.0 รายไดจากทรัพยสิน เชนดอกเบี้ยร อยละ 1.5
และยังมีรายไดที่ไมเป นตัวเงิ นอยูในรูปสวัสดิ การ / สินคาและบริการตาง ๆ รอยละ 13.4 ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายไดเฉลี่ ยเดื อน
ละ 27,545 บาท
สําหรับคาใชจายครัวเรือนทั่วประเทศมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 21,818 บาท สวนใหญเปนค าอาหารและเครื่ องดื่ ม ร อยละ
33.6 คาที่อยูอาศัยและเครื่องใชภายในบานรอยละ 20.3 คาใชจายการเดิ นทางร อยละ 18.3 ของใช สว นบุ ค คล / เครื่องนุงห ม /
รองเทา รอยละ 6.4 การสื่อสารรอยละ 3.3 ใชจายเพื่อการศึกษา รอยละ1.7 คาเวชภัณฑ/คารักษาพยาบาลร อยละ 1.5 การบั นเทิง
รอยละ1.2 กิจกรรมทางศาสนารอยละ 1.1 สําหรับคาใชจายที่ไมใชอุป โภคบริ โภคเช น ค า ของขวัญ เบี้ ยประกั น ซื้ อสลากกิ นแบง
หวยใตดิน รอยละ 12.6
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 พบวาครัวเรือนประมาณ 10.2 ลา นครั วเรื อนมี หนี้ สิน สว นใหญ เป นหนี้ในระบบร อยละ
91.4 เปนหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบรอยละ 3.5 มีหนี้นอกระบบอยางเดียวรอยละ 5.1 จํานวนเงินเฉลี่ยที่เป นหนี้ในระบบสู ง กวา
หนี้นอกระบบ 49 เท า ( 160,012 และ 3,264 บาทตามลําดั บ ) สํา หรั บ หนี้ สินของครั วเรื อนทั่ ว ประเทศมี จํ า นวนหนี้ สินเฉลี่ย
163,276 บาท ตอครัวเรือน หนี้สวนใหญเปนการกอหนี้เพื่อใชในครัวเรือน รอยละ 74.9 ไดแก การอุ ปโภคบริ โภคร อยละ 40.4 ชื้อ
บานและที่ดินรอยละ 33.3 หนี้เพื่อการศึกษารอยละ 1.2 หนี้ใชทําธุรกิจรอยละ 10.4 หนี้ทําการเกษตรรอยละ 14.0
เมื่อพิจารณาถึงรายได คาใชจายและหนี้สินของครัวเรือนเปนรายภาค ในป 2558 พบว า กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล 3
จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนสู ง กว า ภาคอื่ น ๆ คิ ด เป นจํ า นวน 41,002 บาท
โดยมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน คิดเปนจํานวน 30,882 บาท และมี ห นี้ สินเฉลี่ยต อครั ว เรือน คิ ด เป นจํ านวน 171,839
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บาท ตามลําดับ แตทั้งนี้กลับพบวากลุมดังกลาวมีสัดสวนรอยละของคาใชจายตอรายไดนอยที่สุด คิด เป นร อยละ 75.3 สาเหตุ ที่ ค น
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เปนกลุมที่มีสัดสวนของคาใชจายต อรายได นอยที่ สุด อาจเนื่ องมาจากสวน
ใหญมีรายไดจากคาจางและเงินเดือน และจากการประกอบธุรกิจเปนสวนใหญ จึงไม ไ ด รั บ ผลกระทบมากนักเมื่ อราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรมีความผันผวนสําหรั บภาคการเกษตร จึ ง ทํ าให กลุม จั ง หวัด ดั ง กลา วสามารถเก็บ ออมและมี เงิ นชํ า ระหนี้ได ม ากกว า
ครัวเรือนในภาคอื่น ( ณดา จันทรฺสม 2559 ระบบนิเวศทางการเงินกับหนี้ครัวเรือนไทย)
ผูประกอบการคารายยอยจัดวา เปนอาชีพอิสระอาชีพหนึ่ง ในประเทศไทย ซึ่ง มี เป นจํ า นวนมาก เป นกลุ ม เศรษฐกิ จ ที่ มี
ความสําคัญ มีบทบาททางเศรษฐกิ จ ผูป ระกอบการค าลั กษณะนี้ สว นใหญ เป นผู ด อยโอกาสทางเศรษฐกิ จ สร า งงานด ว ยตนเอง
คาขายสินค า ขนาดเล็ ก ทั้ ง สินค า บริ โภคและอุป โภค ค า ขายตามริ มทาง ริ ม ถนน ตรอกซอย ทางเท า เปนการค า แบบเร ขาย
เคลื่อนไหวไดและการคาบนแผงหรือเชารานอยูกับที่อยางไรก็ตาม ผูประกอบการประเภทนี้ เปนกลุม เศรษฐกิ จ ที่ มี ความสํ า คั ญกลุ ม
หนึ่ง การประกอบอาชีพลักษณะนี้ สามารถชวยลดปญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา กลยุทธการแกปญหาหนี้สินของผูประกอบการคารายยอย เขตดุ สิต เพื่ อศึกษาสภาพหนี้ สิน พฤติ กรรม
การกอหนี้ และการกําหนดกลยุทธการแกปญหาหนี้สิน ของผูประกอบการคารายยอยเขตดุสิต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาสํารวจสภาพหนี้ สินและพฤติกรรมของการก อหนี้ของผูประกอบการรายยอยตามบาทวิถีและ ตั้งอยูในอาคาร
รานคา เขตเขตดุสิต
2 คนหากลยุท ธการแกปญหาหนี้สินของผูประกอบการรายย อยตามบาทวิถีและตั้งอยูใน อาคาร รานคา เขตดุสิต
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัย กลยุทธการแกปญหาหนี้สินของผูประกอบการรายย อย เขตดุ สิต ศึกษากลุมผูประกอบการคารายยอยตามบาท
วิถี และในอาคารรานคา เขตดุ สิต
แนวคิดการวิจั ย
การวิจัยเรื่ องกลยุท ธการแกปญหาหนี้สินของผูประกอบการคารายยอย เขตดุสิต
มีกรอบแนวคิด ดัง นี้

ขอมูลส วนบุคคล
ขอมูลทางเศรษฐกิ จ
ขอมูลการใชจาย
สภาวะหนี้

กลยุทธการแกปญหาหนี้สิน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทําใหทราบวาสภาพหนี้สินของผูประกอบการรายยอยตามบาทวิถีและในรานคาเขตดุสิต
2. ทําใหทราบเหตุผลของการเปนหนี้และกลยุทธแนวทางการแกไขปญหา
นิยามศัพทเฉพาะ
ภาวะหนี้สิน ( Debt ) หมายถึงสภาพความเป นหนี้ที่ลูกหนี้จะตองชําระหนี้คืนแก เจาหนี้ตามจํานวนหนี้ สิน คิดเป น
จํานวนเงิ นบาท
ผูประกอบการรายยอย( Merchant retail ) หมายถึง ผูประกอบการคาขายสินคา อุปโภค บริโภค ทั้งริมบาทวิถี
และในรานคา อยู กับที่
วิธีการดําเนินการวิจั ย
1. ศึกษาเอกสาร ข อมูลทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวของเรื่ อง หนี้
2. ผูวิจัยศึ กษาข อมูลจากอินเทอร เน็ต วิ เคราะหบทความ เอกสาร เรื่ องหนี้ เพื่ อนําความรูมาสรุปประเด็นหลักตามกรอบ
แนวทางการศึกษา
3. ผูวิจัยลงพื้ นที่ เพื่อใชเครื่ องมือ คื อ แบบสอบถามเรื่อง กลยุทธ การแกป ญหาหนี้สินของผูประกอบการคารายยอย เขต
ดุสิต
3.1 เก็บขอมู ลเชิงปริมาณ โดยใช แบบสอบถาม
3.2 รวบรวมขอมู ลและทําการวิเคราะหโดยใช โปรแกรมสํา เร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณา
3.3 อธิบาย สรุป ผลจากการวิเคราะห
ผลการวิจั ย
1. การศึกษาขอมูลเชิงปริ มาณ
1) การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ โดยออกแบบสอบถาม กลยุทธการแกปญหาหนี้สินของผูป ระกอบการรายยอย เขต
ดุสิต โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 385 ราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 46 - 50 ป ร อยละ 36.4
อายุ 31 – 45 ป รอยละ 31.4 มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 66.0 สวนใหญสถานภาพสมรส มี บ านเป นของตนเองร อยละ
50.6 อาศัยบานเชารอยละ 39.5 อยูบานกับบิดา มารดา รอยละ 8.1 ตองมีภาระเลี้ยงดูผูอื่นรอยละ 57.7
2) สภาวะการเปนหนี้ ผูตอบแบบสอบถามเคยกูเงิน รอยละ 60.0 ไมเคยกูเงิน รอยละ 40.0 ในครอบครัวของ
ผูตอบแบบสอบถาม มีหนี้สินรอยละ 52.2 ไมมีหนี้สิน รอยละ 45.7 ความถี่ การกูเงิ นของผูต อบแบบสอบถาม ไม ค อยกู นาน ๆ
ครั้ง รอยละ 36.6 กูบางครั้ง บางเวลา รอยละ 25.7 กูเปนประจําทุกครั้งที่ตองใชเงิน รอยละ 10.1 จํานวนครั้ งการกูเงิ นครั้ งลา สุด
ในรอบ 1 ป กูเปนครั้งแรก รอยละ 30.8 กูเปนครั้ง ที่ 2 ร อยละ 22.6 กู เป นครั้ งที่ 3 ร อยละ 27.6 กู เป นครั้ ง ที่ 4 ร อยละ 16.1
จํ านวนครั้ งการกู ม ากกวา 6 ครั้ ง ร อยละ 2.8 สํ า หรั บ สาเหตุ ของการกู เงิ น ส ว นใหญ นํ าไปลงทุ น ร อ ยละ 31.9 ใชจา ยใน
ชีวิตประจําวัน รอยละ 12.2 ซอมแซมที่อยูอาศัย รอยละ 9.9 ใชจายเพื่อการรักษาพยาบาล ซื้อยานพาหนะ และเพื่ อใชหนี้ ต อ ร อย
ละ 4.2 กูเพื่อการศึกษาบุตรและครอบครัว รอยละ 3.9 กูเพื่อการอื่นรอยละ 2.1
3) แหลง กู เงินสว นใหญจากธนาคารออมสินรอยละ 20.3 กูจากนายทุนทั่วไปและคนรูจัก ร อยละ 18.2 สถาบัน
การเงิ นที่มิใชธ นาคารรอยละ 13.8 ธนาคารพาณิชย ร อยละ 10.4 สหกรณออมทรัพย รอยละ 6.0 กูจากแหลงอื่ น ๆรอยละ
2.1 ในเรื่ องปญหาการชําระหนี้ ผูตอบแบบสอบถามตอบวา ไมมีปญหา รอยละ 62.1 ตอบวามีปญหา รอ ยละ 10.4

97

การประชุมสวนสุนันทาวิ ชาการระดับ ชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพั ฒนาอยา งยั่งยืน ” ครั้งที่ ๗

4) ในรอบ 1 ปที่ ผานมา ผูตอบแบบสอบถามมี การผิดชําระหนี้ มากที่สุด 4 ครั้ง และน อยที่ สุด 1 ครั้ง โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ 2.5 ครั้ง ผูตอบแบบสอบถาม มีหนี้สินต อเนื่องระยะเวลา 5-10 ป รอยละ 54.5 จํานวน 11-15 ป รอยละ
9.9 ระยะเวลา 16 -20 ป รอยละ 6.2 ระยะเวลามากกวา 20 ป รอยละ 1.8
5) การปลดชําระหนี้ ผูตอบแบบสอบถามตอบวาปลดหมดตามกําหนดแน นอน ร อยละ 44.2 ชําระไดตามกําหนด
บางสวน ร อยละ 26.5 ยัง นึกไม ออกวาจะชําระหนี้ไดหมดเมื่อใด รอยละ 1.8
6) ในอนาคตมีแนวโนมวาจะกูเงิ นอีกหรือไม ผูต อบแบบสอบถามตอบวาไมแนใจรอยละ 46.2 ตอบวาไมกูรอยละ
17.9 ตอบวากู ร อยละ 8.3
7) ผูตอบแบบสอบถามตอบวาสามารถแกปญหาหนี้สินไดดวยตนเอง รอยละ 64.4 ไม สามารถแกปญหาดวยตนเอง
ได รอยละ 8.8 คนในครอบครัวสามารถแกปญหาใหได รอยละ 47.8 ผูต อบแบบสอบถามตอบวา เพื่ อน ร อยละ 6.2 ตัว เอง
แกปญหาเองร อยละ 18.4
8) ข อมูลพฤติกรรมการใชเงิ นเพื่ อเลือกซื้อสินคา ผูต อบแบบสอบถามพิจารณาเรื่ องราคากอนตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด
รอยละ 64.7 สื่ อการโฆษณา พิจารณาน อยที่ สุด รอยละ 2.1 พิจารณาจากประโยชนใ ชสอยจริง ร อยละ 15.8 ยี่ห อชื่อเสียง
สินคา รอยละ 11.7
9) สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา คือตนเอง รอยละ 61.3 คนในครอบครั ว ร อยละ 30.4 สื่ อ
โฆษณารอยละ 6.2 เพื่อนรวมงาน รอยละ 2.1 เรื่อง ระดับความคิ ด ของตนเองการตั ด สินใจเลื อกซื้ อสิ นค า เพื่ อคิ ดว า ตนเอง
เปนผูทันสมัย ระดับความคิดระดับปานกลาง รอยละ 41.8 ระดับนอย รอยละ 28.6 ระดับ มากรอยละ 16.1 ระดั บมากที่ สุด
รอยละ 7.8 และระดับนอยที่สุดรอยละ 5.7แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจซื้อสินคาของผูตอบแบบสอบถามมี เหตุมีผลอั นสมควร
10) ในการตัดสินใจซื้ อสินคาและบริการเนื่องจากวัยเด็กไม เคยมี ระดับปานกลาง รอยละ 37.9 ระดับน อยร อยละ
32.2 ระดับมากรอยละ 14.3 มากที่สุดร อยละ 9.6 นอยที่ สุดรอยละ 6.0 ในการพิจารณาตัดสินใจซื้ อสินคา นอกจากพิจารณา
จากการลดแลกแจกแถม แตไดพิจารณาจากปจจัยอื่น ๆ ระดับปานกลาง 39.5 ระดับมาก รอยละ 27.5 ระดับนอยร อยละ
16.6 ระดับมากที่สุดรอยละ 16.4
11) ข อมูลดานเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพ ระยะเวลา 3-5 ปรอยละ 38.2 ระยะเวลา
6-8 ป รอยละ 33.2 ระยะเวลา 1-2 ป รอยละ 16.4 รายไดตอเดือนส วนใหญมีรายได 15,000 – 20,000 บาท รอยละ 41.8
รายได 10,000-15,000 บาท รอยละ 30.4 รายได 20,000-25,000 บาท รอยละ 18.2 รายได 25,000 -30,000 บาท รอยละ
9.6 ผูตอบแบบสอบถามไมมีอาชีพเสริมนอกจากคาขาย ร อยละ 80.0 มี อาชีพ เสริม ร อยละ 20.0
12) ผูตอบแบบสอบถาม ไมมีรายจายผานบัตรเครดิต รอยละ 65.5 มีรายจายผานบัตรเครดิต รอยละ 34.5 ผูต อบ
แบบสอบถามมีเงิ นออมร อยละ 75.6 ไมมีเงินออม รอยละ 24.4 ในเรื่ องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสกัดกั้ นการกอหนี้
ไดหรือไม ผูตอบแบบสอบถาม ตอบแกได รอยละ 64.4 ไม แนใจ รอยละ 33.5 แกไมไดรอยละ 2.1
13 ) การจัดทํารายรับรายจายการใชเงิ น ผูต อบแบบสอบถาม ไมเคยทํา ร อยละ 60.8 ทํารายรับรายจายบางครั้งทํา
รอยละ 24.4 เคยทํา รอยละ 14.8 ในเรื่องก อนเริ่ม การกอหนี้ไดทําการรวบรวมข อเท็จ ของปญหาที่จะเกิด ขึ้นหรือไม ผูต อบ
แบบสอบถามไดทํา รอยละ 52.2 ไมไดทํา รอยละ 47.8
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2. การวิเคราะห ขอมูลเชิงอนุ มานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
กลยุทธการแกปญหาหนี้ สิน จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึ กษา ที่อยูอาศัย และภาระเลี้ยงดู ผูอื่น วิเคราะห
เรื่องการจัดทํารายรับรายจายการใชเงิ น และคิดดวยเหตุผลข อเท็จจริงก อนการกูเงิ น ผลการศึกษา พบวา
เพศ ผูต อบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มี กลยุทธแกปญหาหนี้สินดานการทํารายรับรายจายทางการเงิน และกล
ยุทธแกปญหาหนี้สินดานการรวบรวมขอเท็จจริงก อนที่จะเริ่มก อหนี้ ไมแตกตางกั น
อายุ ผูต อบแบบสอบถามที่มี อายุแตกตางกัน กลยุทธ การแกปญหาหนี้สินดานเคยทํารายรับรายจาย แตกตางกั น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตก ลยุทธ การแกปญหาหนี้สินดานการรวบรวมข อเท็จจริงปญหาที่จะเกิดขึ้ นกอนเริ่มก อหนี้ ไม
แตกตางกั น เมื่อวิ เคราะหเปรียบเทียบความแตกตางกลยุทธ การแกปญหาหนี้สินดานเคยทํารายรับรายจายการใชเงิ น จําแนกตาม
ชวงอายุ พบวาผูประกอบการที่อายุ 15-30 ป มีกลยุทธ การแกปญหาหนี้สินดานเคยทํารายรับรายจาย น อยกวาผูมีอายุ 46 – 50 ป
แสดงใหเห็นวาผูมีอายุนอยไมใ สใจเรื่องการจัดทํารายรับรายจาย เนื่ องจากคิดวาตนเองยังมีเวลาอี กนาน
การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีกลยุทธการแกปญ หาหนี้สินด านทํ าการรวบรวมข อเท็ จ จริ ง
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในการกอหนี้ และดานเคยทํารายรับรายจายในการใชเงิน ไมแตกตางกัน
สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีกลยุทธการแกปญหาหนี้สิน ดานเคยทํารายรั บรายจา ยการใชเงิ น
แตกตางกัน สําหรับกลยุทธการแกปญหาหนี้สินดานการรวบรวมขอเท็จจริงปญหาที่จะเกิด ขึ้ นก อนเริ่ มกอหนี้ ไม แตกต า งกั น โดยที่
ผูตอบแบบสอบถามสถานภาพโสดกับสมรส มีกลยุทธการแกปญหาหนี้สินด า นเคยทํ า รายรั บรายจา ยการเงิ น แตกต า งกั น อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีกลยุทธแก ป ญหาหนี้ สินด า นเคยทํ า รายรั บรายจา ย นอย
กวาผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ .3174
สําหรับกลยุทธการแกปญหาหนี้สิน ของผูตอบแบบสอบถามสถานภาพโสด กับหยารา ง พบว า มี กลยุ ท ธ การแก ป ญหาหนี้ สิน
ดานเคยทํารายรับรายจาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่ มีสถานภาพโสด มี กลยุทธ
การแกปญหาหนี้สินดานเคยทํารายรับรายจายการใชเงิน นอยกวาผูตอบแบบที่มีสถานภาพหยาราง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ .6509
ที่อยูอาศัย ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีที่อยู อาศัยแตกตางกั น มี กลยุทธการแกปญหาหนี้ สิน ดานเคยทํา
รายรับรายจายการใชเงิ น ไมแตกตางกัน และมีกลยุทธ การแกปญหาหนี้สินดานไดทําการรวบรวมข อเท็จ จริงปญหาที่จะเกิด ขึ้นก อน
เริ่มกอหนี้ ไมแตกตางกันแสดงวา ไมวา เปนเจาของบานเอง เชา หรืออาศัยบิดามารดา นิสัยในการจัดทํารายรับรายจายและการคิด
กอนกู เหมื อนกั น
ภาระเลี้ยงดูผูอื่น ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีภาระเลี้ยงดูผูอื่นแตกตา งกัน มี กลยุ ท ธ การแก ป ญหาหนี้ สิน
ดานเคยทํารายรับรายจายการใชเงิน ไมแตกตางกันและมีกลยุทธการแกปญหาหนี้สินดานไดทํา การรวบรวมขอเท็ จ จริ ง ป ญ หาที่ จะ
เกิดขึ้นกอนเริ่มก อหนี้ ไมแตกตางกัน
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การอภิปรายผล
1 ) จากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามผูป ระกอบการรายย อย เขตดุ สิต ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ เป นเพศหญิ ง
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สถานภาพสมรส โดยมีที่อยูอาศั ยเป นของตนเองเป นส ว นมาก และอาศั ยบ านเช า และบิ ดา มารดา
ระยะเวลาประกอบอาชีพ 3-5 ป ร อยละ 38.2 ระยะเวลา 6-8ป ร อยละ 33.2ระยะเวลา 1-2 ป รอยละ 16.4 จะเห็ นว า ผู ต อบ
แบบสอบถามประกอบอาชีพระยะเวลานาน สวนใหญไมไดใชจายดวยบัตรเครดิต และมีเงินออมไม สนใจจั ด ทํ ารายรั บ รายจ ายการ
ใชเงิน ผูตอบแบบสอบถามเคยกูเงินถึงรอยละ 60 และกอนเริ่มการกอหนี้สวนใหญ ไ ม ไ ด ร วบรวมข อเท็ จ จริ ง ของป ญหาจากการกอ
หนี้ ในครอบครัวของจํานวนผูตอบแบบสอบถามเกินครึ่งมีหนี้สิน การกูสวนใหญนําไปลงทุน แหล ง เงิ นกู สวนใหญ เป นธนาคารออม
สิน แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามดอยฐานะทางเศรษฐกิ จ เนื่ องจาก นโยบายของภาครัฐ ให หน า ที่ ของธนาคารออมสิ นทํา
ธุรกรรมการกูกับผูมีรายไดนอย ในรอบ 1 ปที่ผานมา ผูตอบแบบสอบถามผิ ด การชํา ระหนี้ เฉลี่ ย 2.5 ครั้ ง และมี ห นี้สินต อเนื่ อง
ระยะเวลา 5-10 ป จํานวนประมาณครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา สามารถปลดการชํ า ระ
หนี้ไดตามกําหนดเวลา ไดดวยตนเองและในอนาคตไมแนใจวาจะ กูอีกหรื อไม สําหรั บพฤติ กรรมการใชเงิ นเพื่ อซื้ อสินค า อิ ทธิ พล
การเลือกซื้อคือตนเอง พิจารณาราคามากที่สุดกอนซื้อ
2) ไมวาเพศหญิงหรือเพศชาย การศึกษาไมวาระดับใด อายุมากหรืออายุ นอย ไม สนใจจั ด ทํ า รายรั บ รายจ า ยทางการเงิ น
และการรวบรวมขอเท็จจริงเหตุผลที่จะกอหนี้ โดยผูที่มีอายุนอยไมสนใจมากกวาผูมีอายุมากกวา และผู ต อบแบบที่ มีสถานภาพโสด
ใหความสําคัญในการจัดทํารายรับรายจายนอยกวาผูสมรสและหยาราง ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาที่ผูเปนโสดสวนใหญ ทํ า เพราะตนเองไม
มีภาระครอบครัว อายุนอยยังมีเวลาเหลืออีกมาก สําหรับผูที่มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เชา หรืออยูกับบิ ดามารดา และผู ที่ มีภาระ
เลี้ยงดูผูอื่นหรือไมก็ตาม การจัดทํารายรับรายจายหรือรวบรวมเหตุผลกอนคิดกูเงิน ก็ไมสนใจเช นเดี ยวกั น สอดคลองทางสถาบั นคี
นันแหงชาติแหงเอเซีย (2558)ใหความสําคัญเรื่องเหลา นี้ ได คิด ทํ างานเรื่ อง โครงการ คนไทยก า วไกล ใสใ จการเงิ น ให แก กลุ ม
เยาวชน ผูมีรายไดนอย กลุมเกษตรกร กลุมนักเรียนซึ่งเปนกลุม เสี่ยง ใหมีความรูความเขาใจ การบริหารการเงิน
ขอเสนอแนะ
1. ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ควรประชาสัมพันธและดํ าเนินมาตรการให ประชาชนปรั บ เปลี่ยนพฤติ กรรมบริ โภคนิยม
โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศน วิทยุ มีความสําคัญ ย้ําเนนพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวทางที่ ดี ที่สุด จะชวยแบ ง เบา
ภาระได
2. หนวยงานที่เกี่ยวของชวยกันหลาย ๆ ฝายควรเขามามีบทบาทใหความรูความเขาใจทักษะความรูทางการเงินขั้นพื้นฐาน
กลุมประชาชนในทองถิ่น แรงงานที่มีรายไดนอย กลุมนักเรียน นักศึกษา ซึ่งกลุมเหลานี้ตอไปเปนผูมีรายไดทํางานในอนาคต
3. ใหความรูกลุมผูที่กําลังเปนครอบครัวใหม เปนบิดา มารดา เพื่อนําความรูไปสอน บุตรและคนในครอบครัว
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เครือขายทางสังคมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
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Email: polpanadham@gmail.com

บทคัดยอ
ตลาดน้ําบางนอยเนนความเปนเอกลักษณเดิมๆ ที่มีมาตั้งแตเกากอนนับ 100 กวาป กอปรกับ ความตองการของ
ชาวบานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอยางพอเพียงดวยการทองเที่ยวที่อนุรักษวิถชี ีวิตดั้งเดิมไว ดวยความรวมมือ
ของหนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน ในการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย งานวิจัย เครือขายทางสังคมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย มีวัตถุประสงคเพือ่ คนหาบุคคลในเครือขายทางสังคมที่สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้าํ
บางนอย และ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธแบบหลวมของเครือขายทางสังคมที่สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
วิธีดําเนินการวิจัย ขอบเขตดานประชากร ไดแก บุคคลที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวในพืน้ ที่ตลาดน้าํ บางนอย
กลุมตัวอยาง เจาะจงรายบุคคลตามรายชือ่ ในเครือขายในพื้นที่ (purposive sampling) จํานวน 33คน สถานที่ทาํ การเก็บ
ขอมูล พื้นที่เทศบาลตําบลกระดังงา อําเภอบางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความสะดวกของผูเก็บขอมูลและผูใหขอมูล
ผลการวิจัย แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ความรวมมือ เครือขายชุมชนในพื้นที่ และ การพึ่ งพากั น การ
วิเคราะหความเปนศูนยกลางของเครือขายทางสังคม ดวยเสนความสัมพันธ กลาวคือ
เสนสัมพันธที่สงอิทธิพลแสดงความเปนศูนยกลางของเครือขาย มีทั้ง 3องคประกอบ คือ ดานความรวมมือ มี 4 งาน
ไดแก งานบริหารนโยบายตลาดน้ําบางนอย กับ งานปรับทางเดินริมน้ําและสะพาน มีA1 เปนศูนยกลาง งานกลุ มแกนนํ า
แมคา มี C1เปนศูนยกลาง และงานปรับลานจอดรถมี I เปนศูนยกลาง ดานเครือขายชุมชนในพื้นที่ มี 3 ชุ มชน ได แ ก
ชุมชนเกาะแกว มีA1 B4 C2 เปนศูนยกลาง ชุมชนเกาะใหญพัฒนา มี C5 C7 C6 เปนศูนยกลาง และชุมชน789 มี B1
เปนศูนยกลาง ดานการพึ่งพากัน มีA1 เปนศูนยกลาง
เสนสัมพันธที่สงอิทธิพลและเสนสัมพันธที่มุงเขาหาแสดงความสัมพัน ธส องทางมี 2 องค ป ระกอบ คื อ ด า นความ
รวมมือ มี 1 งานดานประชาสัมพันธ มี A1 เปนศูนยกลางและมีคนเขามาพึง่ พา สวนดานเครือขายชุมชนในพืน้ ที่ มี 1 ชุมชน
ไดแก ชุมชนกระดังงารวมใจ มี A2 A5 เปนศูนยกลางและมีคนเขามาพึ่งพา
เสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree) เปนที่พึ่งพาของเครือขาย มีเพียง1องค ป ระกอบ คื อ การพึ่ งพากั น มี 4
กิจกรรม ไดแก ดานทรัพยากร มี G A5 B1 B9 C2 ดานขาวสาร มี G A5 B9 ดานความร วมมือ เชิ งภาคี มี G A5
B5 และ ดานนโยบาย/กิจกรรม มี A5 เปนศูนยกลางที่มีคนมาพึ่งพา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ประการแรกเครือขายทางสั งคมรู ป วงกลม แสดงถึ งการรวมศู น ย อํ า นาจในการ
ตัดสินใจหลายดาน ดวยเสนสัมพันธที่สงอิทธิพลโดยรวม จะชวยใหเกิดภาวะผูนํา และทิศทางการทํางานแบบรวมศู น ย เป น
เอกภาพ ทั้งนี้ ตองมีการปกครองแบบธรรมาภิบาล โปรงใส ใหความเปนธรรมกับทุกฝายดวย ประการที่สอง เสนสัมพันธที่
สงอิทธิพล และเสนสัมพันธที่มุงเขาหาที่แสดงความสัมพันธสองทางแสดงวาบทบาทของบุคคล มีทั้งอิทธิพล และการพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน เปนผลดีตอเครือขาย ประการสุดทาย เสนสัมพันธที่มุงเข า หาที่ มีค วามหนาแน น ของเส น มาก มีทั้ งการพึ่ งพา
ภาคเอกชน ผูมีชื่อเสียงในพื้นที่ และภาครัฐ การกระจายอํานาจใหผูคนมีที่ พึ่ งหลายๆแหล ง เป น ผลดี ใ นการสร า งความ
เขมแข็งของเครือขาย
คําสําคัญ : เครือขายทางสังคม การทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
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Abstract
To conserve its original identity of more than 100 years old, local people at Bangnoi Floating
Market have cooperated with government and private sectors to promote tourism, concerning quality of
life along with sufficient economy. This research aims to search for persons in social network and to
prove loose-ties within the network promoting tourism at Bangnoi Floating Market. Population for this
research were persons who have involved in promoting tourism at Bangnoi Floating Market, identifying
purposive samplings of 33 persons. Quantitative Questionnaire was used to collect data.
The social network was analysed towards centrality of 3 main topics: participation, local network
and dependability, showing OutDegree and InDegree lines, as follows:
First, OutDegree line means a centrality of the network. Three components: participation, local
network and dependability , were described by these OutDegree lines. Participation comprised of 4 jobs:
policy administration as well as maintenance of sidewalk along the river A1 sent to 30 persons for either
job, a group of merchant leader C1 sent to 27 persons, and maintenance of parking lot I sent to 31
persons. Local network, comprised of 3 villages: Kokaew centralized persons were A1,B4 andC2, Koyaipattana centralized persons were C5, C7 andC6; and 789 centralized person was B1. Dependability
comprised of 1 activity, dependability of power. A1 was the centralized person.
Second, Out-InDegree lines means reciprocal relationships of the network had two components:
participation and local network. Participation produced only 1 participative network, public relations.
Centralized persons were A1. sent Out Degree lines to 25persons and received InDegree lines from 11
persons. A2 sent Out Degree lines to 21persons and received InDegree lines from 21 persons. Local
network produced only 1local network, Kra-dang-nga-ruam-jai. A2 as well as A5 sent OutDegree lines to
24 persons.
Thirdly, InDegree line means dependable relationships of the network. One component:
Dependability comprised of 4 activities: resource depending on G A5 B1 B9 C2, information depending on
G A5B9, getting groups depending on G A5B5, policy/activities depending on A5.
This research suggested that circle shape of some networks represented a centralization of
decision makings, via outdegree lines, which urge leaderships and oneness within the networks.However,
fairness and auditability must be suitably performed.In addition, reciprocal relationships of some
networks were constructed through Out-Indegree lines, showing two ways of influencing and depending
on each other.Lastly, dependability on either private or public sectors through InDegree lines provided
availability of resource, information, friendships, policy/activities for network members and capable of
strengthen the networks.
Keywords: Social network, Bang Noi floating market
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บทนํา
กรอบนโยบายของคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 4 ขอที่เปนเหตุผลที่สําคัญ
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก (tourismthailand, 2553)
1.สงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมภิ าคของไทย และเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงานและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ
2.สงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโต โดยเนนการขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นที่ใหม
และในตลาดเฉพาะกลุ ม ภายใต ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ของตราสิ น ค า (Brand) ประเทศไทยอย า งต อ เนื่ อ ง
3.สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเน น การประสานงานระหวา งเครื อ ข า ยภาครั ฐ กั บ
ภาคเอกชน กระตุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศที่กอใหเกิดการเรียนรู แ ละการสร า งสรรค ป ระโยชน ทั้ งต อ สถาบั น
ครอบครัวและตอสังคมโดยรวม อันจะนําไปสูการสรางและกระตุนจิตสํานึกรักษาสิ่ งแวดล อ ม รวมทั้ งให เ กิ ด ความรั ก และ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย
4.สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัวสูแ หลงทองเที่ยวรองมากขึ้น เพือ่ สรางสมดุล ระหวางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนนการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดและขามภูมิภาค
จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่ 416.7 ตารางกิ โ ลเมตร ติ ด กั บ ชายฝ งทะเลฝ งอ า วไทย มี
ลักษณะของความหลากหลายเชิงระบบนิเวศ และเปนจังหวัดที่มีสามน้ํา คือ น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําทะเล อีกทั้งตามชายหาด
และชายฝงของลุมน้าํ แมกลองใกลปากแมน้ําจึงเปนแหลงตกตะกอนของสารอาหารและดินเลน รวมถึงการงอกใหมของผืนดิน
ชายฝงแหลมตามลักษณะทางภูมิศาสตรข องแมน้ํา คือ ในลักษณะการคดเคี้ยวของแมน้ํา จะมีชายฝงคุงและชายฝงแหลม ซึ่ ง
ชายฝงคุงจะเปนดินแดนที่มีการกัดเซาะชายฝงอยูตลอดเวลา และชายฝงแหลมจะเปนดินแดนที่มีการงอกของแผนดินเกิดขึ้น
(ปากกาวานร, 2551)สิ่งที่เปนปญหาของการทองเที่ยว คือการกัดเซาะและพังทลายของชายฝ งที่ จะงอกขึ้ น บริ เ วณชายฝ ง
แหลมลมทวนเพื่อชมหิ่งหอยซึ่งเปนผลที่เกิดจากแรงของคลื่นน้ํา ที่มาจากการใหบริการเรือยนตในการชมหิ่งหอย ตลอดช วง
ฤดูกาล ในชวงหยุดสุดสัปดาหหรือชวงวันหยุดนักขัตฤกษ มีการสัญจรไปมาของเรือยนตมากที่สุดประมาณ 170 เที่ ยวต อ คื น
และเรือยนตหนึ่งลําสามารถเดินเรือใหบริการแกนักทองเที่ยวได 2 เที่ยวตอหนึ่งคืน ผลกระทบจากเรื อ ยนต นี้ น อกจากที่ จะ
กอใหเกิดการกัดเซาะชายฝงแลว ยังสงผลตอระบบนิเวศ ที่เปนแหลงอนุบาลตัวออนของหิ่งหอย ที่อาศัยตามดินเลยชายฝงของ
ลุมแมน้ํา ทําใหปจจุบันพบวาการขยายพันธุของหิ่งหอย และจํานวนของประชากรหิ่งหอยลดนอยลง อีกทั้งยังสงผลถึงวิถีชีวิต
ของชาวบานตามชายฝง ไดถูกรบกวนจากเสียงเครื่องยนตของเรือยนตที่ใหบริการตลอดคืน กอเกิดปญหาเรื่องความเปราะบาง
ทางอารมณของชาวบานและผูอยูอาศัยในบริเวณที่ไดรับผลกระทบ
การประสบความสําเร็จของโครงการศูนยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานลมทวน ไดรับการตอบรับ ในทางที่ ดี แต ยัง
ขาดการรวมมือจากผูประกอบการเรือยนตตางถิ่น แตก็ไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงเนื่องจากเรือตรวจการมีเ พี ยงแค 1 ลํ า
การประสบความสําเร็จในการรวมมือรวมใจกันในการอนุรกั ษทรัพยากรชายฝงแหลมลมทวน ในลุมแมน้ําแมกลองคงจะปฏิเสธ
ไมไดหากเจาหนาที่รัฐจะเขามาใหการชวยเหลือ อีกทั้งทุกสวนที่เกี่ยวของเชน สมาชิกชุมชน ผูประกอบการเรือยนต จําเปนตอง
รวมมือรวมใจกันแกปญหาอยางบูรณาการณ ในขณะที่อีกดานหนึ่งกิจกรรมทองเที่ยวชมหิ่งหอยที่ เ ติ บ โตอย า งรวดเร็ วได
กอใหเกิดปญหาทีส่ งผลกระทบตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม อาทิ การผุดขึ้นของรีสอรท โฮมสเตย จํานวนมากอันเปนหนึง่
ในสาเหตุของแหลงมลพิษตางๆ ไมวาจะเปน ปญหาขยะ ของเสีย ปญหาทางเสียง ปญหาดานกลิ่นควันของน้ํามัน รวมไปถึ ง
ปญหาอันเกิดจากคลื่นซัดตลิ่งบานจากการแลนของเรือเครื่อง (ฟนปาลําพู…คูหิ่งหอยอัมพวา หาจุดสมดุลเพื่อการทองเที่ยว
ยั่งยืน, 2010) ดวยสาเหตุความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายในพื้ น ที่ อํ า เภออั มพวา การหาจุด
สมดุลของการทองเที่ยว เพื่อรักษาการทองเที่ยว นักวิจัยได เ ห็ น ความสนใจของชาวตลาดน้ํ า บางน อ ย คลองบางน อ ย ต.
กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ที่มีแรงจูงใจในการสรางตลาดบางนอย เปนอีกหนึ่งทางเลือก อาจเปนแหลงทองเที่ยว
รองที่เปนเสนทางเชื่อมตอระหวางตลาดน้ําอัมพวา ไปยังตลาดน้ําดําเนิ น สะดวก โดยศึ ก ษาบทเรี ยนจากตลาดน้ํ า อั มพวา
ปจจุบัน ตลาดน้ําบางนอยกําลังเปนที่สนใจขององคกรตางๆ ถึงการดํารงความเปนเอกลักษณเดิมๆ ที่มีมาตั้งแตเกากอนนับ
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100 กวาป ขณะเดียวกัน เปนความตองการของชาวบานในการพัฒนาคุณภาพชี วิต และเศรษฐกิ จอย า งพอเพี ยงด วยการ
ทองเที่ยวที่อนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมไว ดวยความรวมมือของหนวยงาน องคกรภาครัฐ และเอกชน ในการสงเสริมการทองเที่ ยว
ตลาดน้ําบางนอย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีการวิเคราะหเครือขายทางสังคมสาระสังเขปวาดวยแนวคิดเครือขายทางสังคม (Brief of Social Network
Concept)ดังที่ไดกลาวมาแลววาแนวคิดเครือขายทางสังคม (Social Network) เปนหนึ่งในแนวคิดของศาสตรยุคใหมซึ่งไดรับ
การพัฒนาจากนักคิดทางสังคมวิทยาเพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการใชเปนแวนขยายในการศึกษาสังคมในทีน่ ี้ผเู ขียนขอสรุป
สาระสําคัญของแนวคิดดังกลาว ดังนี้
ฐานคติ (Assumption)ในเครื อ ข า ยสั งคม จะประกอบไปด วยบุ ค คลหรื อ ตั วแสดง (Actor) ที่ มีค วามสั มพั น ธ
(Relation) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรือหนาที่ที่แตละคนหรือคูความสัมพันธมีอยูซึ่งแตละคนนั้นมิไดมีเ พี ยงบทบาทเดี ยว
หากแตมีหลายบทบาทที่จะตองสวมในชีวิตประจําวันความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายสังคมบางครั้ งอาจเป น ไปตาม
ทฤษฎีของการแลกเปลี่ยนเพราะบุคคลไมเพียงแตทําตามบทบาทหนาที่ที่คาดหวังในสังคมหรือตามบรรทั ด ฐานที่ ไ ด รั บ การ
ถายทอดมาเทานั้นแตความสัมพันธระหวางบุคคลยังขึ้นอยูบนพื้นฐานของการรับรูและการตัดสินใจในการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกั น
และกันระหวางคูความสัมพันธทั้งในดานวัตถุและทางดานจิตใจ
ความหมายของเครือ ข ายทางสัง คม (Social Network Meaning) เครื อ ข า ยทางสั งคม (Social Network)
หมายถึงปรากฏการณทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึ งรู ป แบบการจัด เรี ยงความสั มพั น ธ (Patterned Arrays of
Relationship) ระหวางปจเจกชน (Individual) ที่รวมกระทําการในสังคม (Encyclopedia of Sociology (Volume 4 : S-Z
Index) (1992 : 1887) อีกความหมายหนึ่ ง เครื อ ข า ยทางสั งคม (The SAGE Dictionary of Sociology (2006 : 239) คื อ
รูปแบบความสัมพันธทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปจเจกชน (Individual) ซึ่งนักสังคมวิทยาถือวาเปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ในการศึกษาและใชวิธีศึกษาโดยการสังเกต (Observation) กอนจะเขียนออกมาเปนแผน
ที่ปฏิสัมพันธ (Interaction Mapping) พระมหาสุทิตย อาภากโร (2547 : 6) ใหนิยามของเครือขายทางสังคม วา หมายถึ ง
ความสัมพันธในสังคมมนุษย ทั้งในระดับปจเจกบุคคลปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครื อ ข า ยโดยเป น การ
อธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เชนกิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่ งพาอาศั ย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งเปนความสัมพันธที่มีโครงสร า งและรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ขณะที่ Alter และ Hage (1993 อ า งถึ ง
ในนฤมล นิราทร, 2543 : 6) กลาววา เครือขาย (Network) คือ รูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสให เ กิ ด ปฏิ สั มพั น ธร ะหวา ง
องคกร เพื่อแลกเปลีย่ นการสรางความเปนอันหนึง่ อันเดียว และการรวมกันทํางานเครือขายประกอบดวยองคกรจํานวนหนึ่งซึ่ง
มีอาณาเขตที่แนนอนหรือไมก็ไดและองคกรเหลานีม้ ีฐานะเทาเทียมกัน สวน Jeremy Boissevain (1974 : 22) ใหนิยามของ
เครือขายทางสังคม วาหมายถึง ความสัมพันธทางสังคมของบุคคลโดยมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน ซึ่ งกั น
และกัน สรุปไดวาเครือขายทางสัง คม (Social Network) หมายถึ ง รู ป แบบความสั มพั น ธท างสั งคม (Pattern of Social
Relationship) ของปจเจกบุคคล (Individual) กลุม (Group) และองคกร (Organization) ผานรูปแบบของปฏิสัมพันธท าง
สังคม (Social Interaction) ในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ ยนการ
เรียนรู ซึ่งเปนปฏิสัมพันธที่มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน
ประเภทของเครือขายทางสังคม (Type of Social Network)ในการจํา แนกประเภทของเครื อ ข า ยทางสั งคม
สามารถแบงไดในหลายรูปแบบ โดยมีนักวิชาการหลายคนที่ไดจําแนกประเภทของเครือขายซึ่งผูเขียนขอเสนอโดยสังเขป ดัง
นี้นฤมล นิราทร (2543 : 18-21) ไดจําแนกประเภทของเครือขายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ ดังนี้
1) จํา แนกตามพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ เช น เครื อ ข า ยระดั บ หมูบ า น ตํ า บล อํ า เภอ จั งหวั ด ภาคและประเทศ
2) จําแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปญหา เชน เครือขายที่ทํางานดานเด็กสตรี สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม
3) จําแนกตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือขายดานแรงงานเครือขายกลุมพระสหธรรม เครื อ ข า ยครู
พิทักษสิทธิเด็กเครือขายสารวัตรนักเรียน
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4) จําแนกตามรูปแบบโครงสรางหรือความสัมพันธทําใหเกิดเครือขายใน 2 ลักษณะ คือ เครือขายตามแนวตั้ง คือ (1)
เครือขายที่มีโครงสรางเปนชวงชั้นทําใหความสัมพันธระหวางองคกรภายในเครือขายไมเทากัน และ (2) เครือขายตามแนวนอน
เปนเครือขายที่ความสัมพันธระหวางองคกรภายในเครือขายเทาเทียมกัน
ประเภทของเครือขาย ยังอาจจําแนกตามระดับของการศึ ก ษาวิเ คราะห เ ครื อ ข า ย (Network Analysis) (Martin
Kilduffและ Wenpin Tsai (2003 : 4-8)) โดย แบงไดเปน 4 ประเภท คือ1) เครือขายระดับปจเจกบุคคล (Individual Level
Network) 2) เครื อ ข า ยระดั บ หน วยธุ ร กิ จ (Business Unit Level Network) 3) เครื อ ข า ยระดั บ องค ก ร (Organization
Level Network) และ 4) เครือขายระดับอื่นๆ (Other Level Network) หรือระดับระหวางองคกร
การสรางเครือ ข ายทางสัง คม (Social Network Construct) การสร า งเครื อ ข า ย (Networking) หมายถึ ง
กิจกรรมในการกอใหเกิดกลุม ซึ่งอาจเปนกลุม องคกร หรือกลุมบุคคลเพือ่ วัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือ
การผลิตระหวางองคกรสมาชิกตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธรวมกันมากอนหนาที่จะทําความตกลงเป น องค ก รเครื อ ข า ย (นฤ
มล นิราทร, 2543 : 8) สําหรับเหตุผลในการสรางเครือขายทางสั งคมนั้ น นฤมล นิ ร าทร (2543 : 11-12) กล า ววา เป น
เพราะ 1) ตองการมีเพื่อนในการทํางานตองการมีหมู มีพวก 2) ตองการทรัพยากรในการทํางาน 3) ต อ งการรั บ ภาระความ
เสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน 4) ตองการความชํานาญเฉพาะดานในการแกไขปญหา5) ตองการประหยัด และ 6) ตอ งการเรี ยนรู
ประสบการณในการทํางานรวมกันรวมไปถึงมีปจจัยเสริมที่เปนเงื่อนไขสําคัญ คือความเต็มใจที่จะเขารวมเปนเครือขาย
การสรางเครือขายทางสังคม (พระมหาสุทิตย อาภากโร (2547 : 55-58) อาจเกิดจาก 1) สถานการณปญหาและ
สภาพแวดลอมที่ซ้ําซอน หลากหลาย และขยายตัวจนเกินความสามารถของปจเจกบุคคล หรือกลุม ที่จะดําเนินการแกไข 2)
เครือขายเปนเครื่องมือหรือยุทธศาสตรในการสรางพื้นที่ทางสังคม และ 3) เพื่อใหการประสานผลประโยชนเปนไปอย า งเท า
เทียมจากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาเหตุผลสําคัญ ของการสรางเครือขายทางสังคม คือการมุงที่จะบรรลุ เ ป า หมายของ
ปจเจกบุคคล ซึ่งไมสามารถทําไดดวยตนเองโดยลําพังแตตองอาศัยการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสงผลให
สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอันเปนการประสานผลประโยชนซึ่งกันและกัน
องคประกอบของเครือขายทางสังคม องคประกอบที่สําคัญของความเป น เครื อ ข า ย ประกอบด วย (พระมหาสุ
ทิตย อาภากโร (2547 : 48-49) 1) หนวยชีวิตหรือสมาชิก 2) จุดมุงหมาย 3) การทําหนาที่อยางมีจิตสํานึก 4) การมีสวนรวม
และการแลกเปลี่ยน และ 5) ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร
องคประกอบที่สําคัญของเครือขาย มี 7 ประการ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 36-43) ประกอบดวย 1)
การรับรูมุมมองรวมกัน 2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน3) การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน 4) การมีสวนรวมของสมาชิก
เครือขายอยางกวางขวาง5) มีกระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน6) มีการพึ่งอิงรวมกัน และ 7) การมีปฏิสัมพันธเชิง
แลกเปลี่ยนองคประกอบของเครือขาย โดยใชตัวอักษรยอภาษาอังกฤษคือ LINK ซึ่งประกอบดวย (Waner (อางถึงในปาริ
ชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธ, 2546 : 9) 1) การเรียนรู 2) การลงทุน 3) การดูแล และ4) การรักษา สรุปไดวา
องคประกอบของเครือขายทางสังคม ประกอบดวย 1) สมาชิกของเครือขาย 2) มีจุดมุงหมายรวมกัน 3) การปฏิบตั ิหนาที่ของ
สมาชิกในเครือขาย 4) การสื่อสารภายในเครือขาย 5) การมีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน
การวิเคราะหเครือขายสังคม จากทีก่ ลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาแนวความคิดในเรือ่ งเครือขายทางสังคมนัน้ เนน
การดํารงอยูข องสายใยความสัมพันธทางสังคม ระหวางบุคคลที่ขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งสังคม แตการวิเคราะหเครือขายทาง
สังคมนั้นในทางสังคมวิทยาจะเนนที่ความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลทีอ่ ยูในเครือขายสังคมวาจะสงผลตอพฤติกรรมซึ่งกัน
และกันอยางไรซึ่งตองอาศัยปจจัยเรื่องรูปแบบและลักษณะของเครือขายสังคมมาอธิบายพฤติกรรมของบุคคลดวยในเรื่องนี้
Jeremy Boissevainไดเสนอถึงลักษณะความสัมพันธทางสังคมที่สามารถนํามาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหเครือขายสังคม
ไว 4 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ (Boissevain, 1974 : 35-39)
1. ความสัมพันธอันหลากหลายดวยบทบาทที่มีในสังคม : ความสัมพันธเชิงซอน โดยลักษณะของความสัมพันธแบบ
นี้ สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีบทบาท เนื่องจากในเครือขายทางสังคมนั้นจะประกอบไปดวยบุคคลที่ มีค วามสั มพั น ธซึ่ งกั น
และกันตามบทบาทหรือหนาที่ที่แตละคนหรือคูความสัมพันธมีอยู โดยที่บุคคลแตละคนนั้นมิไดมีเพียงบทบาทเดียวหากแต มี
หลายบทบาทที่จะตองสวมในชีวิตประจําวัน เชน บทบาทของแม บทบาทลูกบทบาทอาจารย บทบาทนักศึกษา บทบาทของ
เพื่อน เปนตน ดังนั้นบุคคลสองคนอาจมีความสัมพันธกันได ทั้งในบทบาทเดียวหรือหลายบทบาทประกอบกัน เรียกไดวาเปน
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ความสัมพันธเชิงเดี่ยว และความสัมพันธเชิงซอน ตามลําดับ ซึ่งบทบาทแตละบทบาทจะมีปทัสถาน และความคาดหวัง เปนตัว
ชี้นําแนวทางพฤติกรรมที่จะปฏิบัติตอกันและกัน
2. ความสัมพันธทางสังคมบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายทางสังคมบางครั้ง
อาจเปนไปตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ที่กลาวมาในชวงตนของบทความนี้เนื่องจากบุคคลไมเพียงแตทําตามบทบาทหน า ที่ ที่
คาดหวัง ในสังคม หรือตามปทัสถาน ที่ไดรับการถายทอดมาเทานั้นแตความสัมพันธระหวางบุคคลยังขึ้นอยูบนพื้นฐานของการ
รับรูและการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหวางคูความสัมพันธทั้งในดานวัตถุและทางดานจิตใจ เช น เงิน ทอง
สิ่งของหรือความชวยเหลือที่กอ ใหเกิดบุญคุณทีต่ องมีการตอบแทนกันในภายภาคหนาโดยที่ตัวบุคคลเปนผูตดั สินใจเองในการที่
จะเลือก หรือมีพฤติกรรมอยางไรหรือแลกเปลีย่ นอะไรกับอีกบุคคลหนึ่ง เชน ความเปนเพื่อนระหวาง นายดํากับนาย แดงอาจ
เปนไปไดทั้งในเรื่องของความรัก ความซื่อสัตย ความสนิทสนม การใหของกํานัลการให ยืมเงิน ทองแต ทั้ งคู ก็ อ าจเลื อ กที่ จะ
แลกเปลี่ยนในเพียงบางสิ่งบางอยางซึ่งกันและกันเทานั้นทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมหรื อ ความพอใจที่ จะได จากการ
แลกเปลี่ยนนั้นๆดวย
3. ความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เทาเทียมกันและไมเทาเทียมกัน ความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลซึ่งวาง
อยูบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนนั้นสามารถกอใหเกิดความสัมพันธในลักษณะรวมมือกัน หรือแขงขันกัน ซึ่งอาจกอให เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนที่สมดุล และไมสมดุลกัน ขึ้นในที่นี้หมายถึงการไดรับผลประโยชนจากกันและกันทั้งในลักษณะที่เทาเทียมกันและ
ไมเทาเทียมกันโดยฝายหนึ่งอาจไดรับมากกวาอีกฝายหนึ่ง
4. ความถี่ แ ละระยะเวลาของความสั มพั น ธ ความถี่ ข องความสั มพั น ธ ถื อ เป น ป จจัยที่ นํ า ไปสู คุ ณภาพของ
ความสัมพันธในลักษณะการเกิดความสัมพันธเชิงซอนและในทํานองเดียวกันความถี่ของความสัมพันธ ก็เปนผลเนื่ อ งมาจาก
ความสัมพันธเชิงซอนความผูกพันและความมีอิทธิพลตอกันและกันในดานพฤติกรรมนั้นจึงขึ้นอยูที่ความถี่และความบอยครั้ง
ของการพบปะสัมพันธกันประกอบขึ้นอยูที่ชวงระยะเวลาของความสัม พั น ธด วยยิ่ งบุ ค คลมีค วามสั มพั น ธกั บ อี ก บุ ค คลหนึ่ ง
บอยครั้งและมีระยะเวลาของการรูจักกันนานเพียงใดความสัมพันธระหวางบุคคลสองคนจะมีอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมของกัน
และกันมากขึ้นเทานัน้ เนื่องจากวามีความผูกพันมากแตความถี่ของความสัมพันธอยางเดียวนั้นไมเพียงพอที่จะทํานายอิทธิพล
ของความสัมพันธระหวางบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคลได เชน หากเราเดินทางไปทํางานและพบกับพนักงานทําความสะอาด
ทุกวันก็ไมไดหมายความวาพนักงานทําความสะอาดนั้นจะมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมของเราในทางตรงกันขามแมวาเรา
จะไมไดเจอนองชายถึงสองปแตเราก็มีความรักใหแกเขาและยินดีที่จะทําตามคําขอของเขา ดังนั้นอาจกลาวไดวาระยะเวลาของ
การมีความสัมพันธกัน อาจใชเปนตัวชี้วัด (Indictor) ในการทํานายอิทธิพลที่จะมีตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวาความถี่ของ
การพบปะกัน
นอกจากลักษณะของความสัมพันธภายในเครือขายทางสังคมทั้งสี่ขางตน Boissevainยังไดเสนอต อ ไปอี ก วา สิ่ งที่
จะตองคํานึงและวิเคราะหรวมไปดวย คือลักษณะของโครงสรางของเครือขายทางสังคม ประกอบดวย (1) ขนาดของเครือขาย
(2) ความหนาแนนภายในเครือขาย (3) ความเกี่ยวพันกันภายในเครือขาย (4) ตําแหนงของบุคคลภายในเครื อ ข า ย และ (5)
กลุมของความสัมพันธของบุคคลในเครือขาย
กรอบแผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด
1. แผนงานสรางการเรียนรู และความสามารถในการจัด การของชุ มชนเพื่ อ การพึ่ งตนเองอย า งยั่ งยื น
สนับสนุนใหชุมชนเขามารวมในกระบวนการคิด วิเคราะหกําหนดตําแหนงของตนเองและวางทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ
ความพรอมชุมชน ทั้งนี้เปดกวางใหทุกภาคีทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบั น การศึ ก ษาที่ มีบ ทบาทใน
กระบวนการเรียนรูระดับชุมชนแบบมีสวนรวมเปนผูดําเนินการไดตามความสมัครใจและความพรอม ตลอดจนการจัดบริการ
ความรู ใ ห กั บ ชุ ม ชนตามที่ ชุ มชนร อ งขอ เช น การสนั บ สนุ น วิท ยากรกระบวนการ การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู การให
สถาบันการศึกษาเปนพี่เลี้ยง การศึกษาดูงานศูนยการศึกษาอันเนื่องจากพระราชดําริ เปนตน
2. แผนงานกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพ ของชุมชนภายใตระบบและกลไกการตลาด โดยสนั บ สนุ น
กิจกรรมการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน/ชุมชนทัง้ ในและนอกภาคเกษตร ที่ชุมชนมีการวางตําแหนงอาชีพทีส่ อดคลองกับ
ศักยภาพความสามารถของตัวเองภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑดานอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ ผลิตภัณฑสิ่ง
ทอ และผลิตภัณฑจักสาน ซึ่งมีศักยภาพ มีความโดดเดน และมีลูทางดานการตลาด โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในดาน
บรรจุภัณฑ ดานการเชื่อมโยงตลาด ดานมาตรฐานทั้งคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัย
4. แผนงานสนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับความออนแอของระบบครอบครัวไทย เนนการจัด บริ ก าร
เสริมในชุมชนเพื่อการดูแ ลครอบครั วที่ อ อ นแอ ผู ที่ ไ ร ที่ พึ่ ง คนแก ที่ อ ยู กั บ เด็ ก ตามลํ า พั ง ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายตาม
สถานการณที่เกิดขึน้ จริงในชุมชน เชน การรวมมือลงแรงจัดหาหรือซอมแซมที่อยูอาศัย การสรางงานใหผูดอยโอกาส เปนตน
5. แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของชุมชนเนนการปองกันไมให
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม รวมทั้ งดู แ ลสิ่ งแวดล อ ม เช น ความสะอาด และการจัด ให มีพื้ น ที่ สี เ ขี ยวเพิ่ มขึ้ น เป น ต น
(www.trang.go.th/tr/takham_3.doc)
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

เครื อข่ายทางสังคมขององค์ กรเพือส่ งเสริมการท่องเทียวตลาดนําบางน้ อย

ความร่วมมื อ

เครื อข่ายชุมชนในพืนที การพึงพากัน

ส่ งเสริมการท่ องเทียวตลาดนําบางน้ อย

ภาพที่ 1 ภาพ.กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ที่มา : .ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม
วัตถุประสงคของโครงการวิจยั
1. เพื่อคนหาบุคคลในเครือขายทางสังคมที่สงเสริมการทองเที่ยว ตลาดน้ําบางนอย
2. เพื่อตรวจสอบความสัมพันธแบบหลวมของเครือขายทางสังคมที่สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา เพื่อคนหาบุคคล ที่เปนศูนยกลางเครือขายทางสังคม และเพื่อตรวจสอบความสัมพันธแบบ
หลวมของเครือขายทางสังคม ที่สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
2. ขอบเขตดานประชากร บุคคลที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว พื้นที่ตลาดน้ํ า บางน อ ย เทศบาลตํ า บล
กระดังงา อําเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม
วิธ ีดําเนินการวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
1.1 ขั้นตอนการวิจัย
-สํารวจบุคคล/องคกร ที่สงเสริมการทองเที่ยวเทศบาลตําบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
- สัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกรระดับทองถิ่น
- วิเคราะหความสัมพันธแบบหลวม ในเครือขายทางสังคมของบุคคล/องคกรที่สงเสริมการทองเที่ยวตลาด
น้ําบางนอย
1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล แบบสอบถามปลายป ด แบ งเป น 3 องค ป ระกอบ ได แ ก การร วมมือ
เครือขายชุมชนในพื้นที่ และการพึ่งพา
2. การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โครงสรางงานพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
ขั้นตอนที่ 2 สอบถามถึงลักษณะโครงสรางความสัมพันธ ที่ประกอบกันเปนเครือขาย เพื่อสงเสริมการท อ งเที่ ยว
ของตลาดน้ําบางนอย
ขั้นตอนที่ 3 สํารวจรายชื่อบุคคลที่อยูในเครือขายทางสังคม เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวของตลาดน้ําบางนอย
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล เครือขายทางสังคมเพือ่ สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
โดยใชโปรแกรม UCINET
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหความสัมพันธในเครือขายทางสังคม
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอองคความรูที่ไดรับจากการวิเคราะหเครือขายทางสังคม เพือ่ ใชเปนฐานในการเสริมสรางชุมชน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยงอยางยั่งยืน
3. สถิติที่ใชในการวิจัย วิเคราะหความเปนศูนยกลางของเครือขายทางสังคม ดวยโปรแกรม UCINET 6.0
ผลการวิจัย
การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย เพื่อวิเคราะหความเปนศูนยกลางของเครือขาย
ทางสังคม จากเสนสัมพันธที่สงอิทธิพล และเส น สั มพั น ธที่ มุงเข า หา แบ งออกเป น 3 องค ป ระกอบ คื อ ความร วมมือ
เครือขายชุมชนในพื้นที่ และการพึ่งพากัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.เสนสัมพันธที่สงอิทธิพล เปนหลักในการแสดงความเปนศูนยกลางของเครือขาย มีทั้ง 3องคประกอบ ดังนี้
1.1 ความรวมมือ ที่มีเสนสัมพันธที่สงอิทธิพล เปนหลัก มี 4 งาน ไดแกรวมมือดานบริหารนโยบายตลาดน้ําบาง
นอย มีA1(สมภพ) เปนศูนยกลางตอ30 คน(93.75%) รวมมือดานกลุมแกนนําแมคา มี C1(รัตนา)เปนศูนยกลางต อ 27
คน(84.375 %) รวมมือดานปรับทางเดินริมน้ําและสะพาน มี A1(สมภพ)เปนศูนยกลางตอ 30 คน(93.75%) และรวมมือดาน
ปรับลานจอดรถมี I (เจาอาวาสวัดเกาะแกว) เปนศูนยกลางตอ 31 คน(96.875 %)
1.2 เครือขายชุมชนในพื้นที่ ที่มีเสนสัมพันธทสี่ งอิทธิพลเปนหลัก มี 3 ชุมชน ไดแกชุมชนเกาะแกว
(OutDegree = 42.480% )มีA1(สมภพ) B4 (ณินทิรา) C2(ลาวัลย) เปนศูนยกลางตอ 1716 และ 16 คนตามลําดับ
(53.125, 50.00, และ50.00 %) ชุมชนเกาะใหญพัฒนา (OutDegree= 47.461%) มี C5 (ศิริชัย) C7 (สุรชัย)C6 (รุง
นภา) เปนศูนยกลางตอ 1818 17 คนตามลําดับ (56.250, 56.250, 53.125 %)และชุมชน789(OutDegree= 66.40%) B1(
ระวีวรรณ)เปนศูนยกลางตอ22 คน (68.75 %)
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1.3 การพึ่งพากัน ที่มีเสนสัมพันธที่สงอิทธิพล เปนหลัก มี 1 กิจกรรม ไดแกพึ่งพาดานอํานาจ(OutDegree=
82.227%)A1(สมภพ) เปนศูนยกลางตอ 27คน (84.375 %)
2.เสนสัมพันธที่สงอิทธิพลและเสนสัมพันธที่มุงเขาหาเปนหลักที่แสดงความสัมพัน ธส องทางมี 2 องค ป ระกอบ
ดังนี้
2.1 การรวมมือ ที่มีทั้งเสนสัมพันธทสี่ งอิทธิพล และเสนสัมพันธที่มุงเขาหา เปนหลัก มี 1 งาน ไดแกรวมมือ
ดานประชาสัมพันธ (OutDegree = 56.641%, InDegree= 72.754%)มี A1(สมภพ) เปนศูนยกลางตอ 25 คน (78.125 %)
และมีทั้งคนเขามาพึ่งพา11 คน (34.375%) A2(วัจนนันท) เปนศูนยกลางตอ 21คน (65.625%) และมีทั้งคนเขามาพึ่งพา 21
คน (65.625%)
2.2 เครือขายชุมชนในพื้นที่ มีทั้งเสนสัมพันธทสี่ งอิทธิพลและเสนสัมพันธที่มุงเขาหาเปนหลัก มี 1 ชุมชน
ไดแกชุมชนกระดังงารวมใจ (OutDegree= 64.648% , InDegree= 67.871%) มี A2(วัจนนันท) เปนศูนยกลางตอ 24 คน
(75.0 %) มากพอกันกับA5(ดนัย) ที่มีคนเขามาพึ่งพา 25 คน(78.125%)
3. เสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree)เปนหลักเปนที่พึ่งพาของเครือขาย มีเพียง1องคประกอบ คือ
3.1 การพึ่งพากัน ที่มีเสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree) เปนหลัก มี 4 กิจกรรม ไดแกประการแรกดาน
ทรัพยากร (InDegree= 74.609%) โดยที่ G (ณิกุล) A5(ดนัย) B1 (ระวีวรรณ ) B9 (สท.สาคร ) C2 (ลาวัลย) มีคนเขา
มาพึ่งพา 32, 30, 29, 29, 27 คนตามลําดับ ( 100, 93.75, 90.63, 90.63, 84.38 %) ดานขาวสาร (InDegree=
85.254%) มี G (ณิกุล) A5 (ดนัย) B9 (สท.สาคร) มีคนเขามาพึ่งพา 32, 27, 26 คนตามลําดับ (100.00,84.375,81.250%)
อีกทั้ง ดานความรวมมือเชิงภาคี (InDegree= 90.527%) มี G (ณิกุล) A5 (ดนัย) B5 (อิทธิวัฒน) มีคนเขามาพึ่งพา 32, 30,
30 คน (100.00,93.75,93.750%) และสุดทายดานนโยบาย/กิจกรรม(InDegree= 79.88%) A5 (ดนัย) มีคนมาพึ่งพา 27 คน
(84.38%)
สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย เพื่อวิเคราะหความเปนศูนยกลางของเครือขาย
ทางสังคม จากเสนสัมพันธที่สงอิทธิพล (OutDegree) และเสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree)แบงออกเปน 3 องคประกอบ
คือ ความรวมมือ เครือขายชุมชนในพื้นที่ และ การพึ่งพากัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.เสนสัมพันธ ที่ ส งอิ ท ธิพ ล (OutDegree) เป น หลั ก ในการแสดงความเป น ศู น ย ก ลางของเครื อ ข า ย มีทั้ ง 3
องคประกอบ ดังนี้
1.1 ความรวมมือ ที่มีเสนสัมพัน ธที่ ส งอิ ท ธิพ ล (OutDegree) เป น หลั ก มี 4 งาน ได แ ก ร วมมือ ด า นบริ ห าร
นโยบายตลาดน้ําบางนอย มีA1(สมภพ) เปนศูนยกลางตอ30 คน(93.75%) รวมมือดานกลุมแกนนําแมคา มี C1(รัตนา)
เปนศูนยกลางตอ 27 คน(84.375 %) รวมมือดานปรับทางเดินริมน้ําและสะพาน มี A1(สมภพ)เป น ศู น ย ก ลางต อ 30 คน
(93.75%) และรวมมือดานปรับลานจอดรถมี I (เจาอาวาสวัดเกาะแกว) เปนศูนยกลางตอ 31 คน(96.875 %)
1.2 เครือขายชุมชนในพื้นที่ ที่มีเสนสัมพันธทสี่ งอิทธิพล (OutDegree) เปนหลัก มี 3 ชุมชน ไดแกชุมชน
เกาะแกว (OutDegree = 42.480% )มีA1(สมภพ) B4 (ณินทิรา) C2(ลาวัลย) เปนศูนยกลางตอ 1716 และ 16 คน
ตามลําดับ (53.125, 50.00, และ50.00 %) ชุมชนเกาะใหญพัฒนา (OutDegree= 47.461%) มี C5 (ศิริชัย) C7
(สุรชัย)C6 (รุงนภา) เปนศูนยกลางตอ 1818 17 คนตามลําดับ (56.250, 56.250, 53.125 %)และชุมชน789(OutDegree=
66.40%) B1(ระวีวรรณ)เปนศูนยกลางตอ22 คน (68.75 %)
1.3 การพึ่งพากัน ที่มีเสนสัมพันธที่สงอิทธิพล (OutDegree) เปนหลัก มี 1 กิจกรรม ไดแกพึ่งพาดานอํานาจ
(OutDegree= 82.227%)A1(สมภพ) เปนศูนยกลางตอ 27คน (84.375 %)
2.เสนสัมพันธที่สงอิทธิพล (OutDegree) และเสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree) เปนหลักที่แสดงความสัมพันธ
สองทาง (reciprocal)มี 2 องคประกอบ ดังนี้
2.1 การรวมมือ ที่มีทั้งเสนสัมพันธทสี่ งอิทธิพล และเสนสัมพันธที่มุงเขาหา เปนหลัก มี 1 งาน ไดแกรวมมือ
ดานประชาสัมพันธ (OutDegree = 56.641%, InDegree= 72.754%)มี A1(สมภพ) เปนศูนยกลางตอ 25 คน (78.125 %)
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และมีทั้งคนเขามาพึ่งพา11 คน (34.375%) A2(วัจนนันท) เปนศูนยกลางตอ 21คน (65.625%) และมีทั้งคนเขามาพึ่งพา 21
คน (65.625%)
2.2 เครือขายชุมชนในพื้นที่ มีทั้งเสนสัมพันธทสี่ งอิทธิพลและเสนสัมพันธที่มุงเขาหาเปนหลัก มี 1 ชุมชน
ไดแกชุมชนกระดังงารวมใจ (OutDegree= 64.648% , InDegree= 67.871%) มี A2(วัจนนันท) เปนศูนยกลางตอ 24 คน
(75.0 %) มากพอกันกับA5(ดนัย) ที่มีคนเขามาพึ่งพา 25 คน(78.125%)
3. เสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree)เปนหลักเปนที่พึ่งพาของเครือขาย มีเพียง1องคประกอบ คือ
3.1 การพึ่งพากัน ที่มีเสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree) เปนหลัก มี 4 กิจกรรม ไดแกประการแรกดาน
ทรัพยากร (InDegree= 74.609%) โดยที่ G (ณิกุล) A5(ดนัย) B1 (ระวีวรรณ ) B9 (สท.สาคร ) C2 (ลาวัลย) มีคนเขา
มาพึ่งพา 32, 30, 29, 29, 27 คนตามลําดับ ( 100, 93.75, 90.63, 90.63, 84.38 %) ดานขาวสาร (InDegree=
85.254%) มี G (ณิกุล) A5 (ดนัย) B9 (สท.สาคร) มีคนเขามาพึ่งพา 32, 27, 26 คนตามลําดับ (100.00,84.375,81.250%)
อีกทั้ง ดานความรวมมือเชิงภาคี (InDegree= 90.527%) มี G (ณิกุล) A5 (ดนัย) B5 (อิทธิวัฒน) มีคนเขามาพึ่งพา 32, 30,
30 คน (100.00,93.75,93.750%) และสุดทายดานนโยบาย/กิจกรรม(InDegree= 79.88%) A5 (ดนัย) มีคนมาพึ่งพา 27 คน
(84.38%)
ขอเสนอแนะ
ประการแรกเครือขายทางสังคมรูปวงกลม แสดงถึงการรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจหลายดาน ดวยเสนสัมพันธที่
สงอิทธิพลโดยรวม (OutDegree) จะชวยใหเกิดภาวะผูน ํา และทิศทางการทํางานแบบรวมศูนย เปนเอกภาพ ทั้งนี้ ตองมีการ
ปกครองแบบธรรมาภิบาล โปรงใส ใหความเปนธรรมกับทุกฝายดวย
ประการทีส่ อง เสนสัมพันธที่สงอิทธิพล (OutDegree) และเสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree) ที่แสดงความสัมพันธ
สองทาง (reciprocal)แสดงวาบทบาทของบุคคล มีทั้งอิทธิพล และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ประการสุดทาย เสนสัมพันธที่มุงเขาหา (InDegree) ที่มีความหนาแนนของเสนมาก มีทั้งการพึ่งพาภาคเอกชน ผูมี
ชื่อเสียงในพื้นที่ และภาครัฐ การกระจายอํานาจใหผูคนมีที่พึ่งหลายๆแหลง เปนผลดีในการสรางความเขมแข็งของเครือขาย
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การสรางคุณคาในการจัดการซัพพลายเชน
กรณีศึกษาของสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดนนทบุรี
วิศวะ อุนยะวงษ
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: wissawa.au@ssru.ac.th

บทคัดยอ
สินค้ า OTOP เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ เป็ นมิตรกับ สิงแวดล้ อ ม และ
ช่วยสนับสนุนการสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน แต่ผ้ ปู ระกอบการส่วนมากในจังหวัดนนทบุรี มี ค วามรู้ความเข้ าใจไม่ม ากพอ
เกียวกับสินค้ า OTOP งานวิ จัยในครังนี มีวัตถุประสงค์ เพื อวิ เคราะห์ภาพรวมทัวไปของการจั ด การซั พ พลายเชนสิน ค้ า
OTOP ประเภทอาหารและเครื องดื มในจังหวัดนนทบุรี เพื อใช้ เป็ นแนวทางในการหารูปแบบการจั ด การซั พ พลายเชนที
เหมาะสม เพื อเพิ มขี ดความสามารถในการผลิตสินค้ า OTOP ภายใต้ การเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการวิ จั ย
ครังนี ทําการเก็บข้ อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
วิ จัยนี ได้ ทําการสํารวจข้ อมูลพฤติ กรรมทังผู้บริ โภค ซัพพลายเออร์ แ ละผู้ผลิต สิน ค้ า OTOP โดยผลการสํา รวจ
ข้ อมูลพฤติ กรรมผู้บริ โภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้บริ โภคยังขาดความเชือมันในสินค้ า OTOP ในขณะทีผลการสํารวจซัพ
พลายเออร์ สินค้ า OTOP ประเภทอาหารและเครื องดื มในจังหวัดนนทบุรีพบว่า ซัพพลายเออร์ มี คุ ณ ภาพของสิน ค้ าและ
บริ การทีดี และผลการสํารวจผู้ผลิตสินค้ า OTOP ประเภทอาหารและเครื องดื มในจังหวัดนนทบุรีพบว่า ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ผลิตสินค้ า OTOP ค่อนข้ างสูง ผู้วิจัยได้ เสนอแนวทางในการสร้ างคุณค่าในการจัดการซัพพลายเชนอุต สาหกรรมสิน ค้ า
OTOP ประเภทอาหารและเครื องดื มในจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ประกอบการควรมีการรวมกลุ่ม เพื อให้ มีการใช้ ทรัพ ยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิ ภาพตลอดซัพพลายเชน
คําสําคัญ: การจัดการซัพพลายเชน, การสร้ างคุณค่า, สินค้ า OTOP
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The Value Creation in Supply Chain Management:
A Case Study of OTOP Foods and Beverage in Nonthaburi
Wissawa Aunyawong
College of Logistics and Supply Chain, Suan Sunandha Rajabhat University
Email: wissawa.au@ssru.ac.th

Abstract
OTOP product is a product that has a cultural identity, healthy, environmentally friendly, and
helped to generate income, but most entrepreneurs in Nonthaburi Province does not have enough
knowledge about OTOP product. This research aims to analyze the general overview of OTOP product
supply chain management, especially food and beverage categories, in Nonthaburi Province to use as
guidelines to determine the appropriate supply chain management to increase the OTOP production
ability under AEC. This research has been collected the data by gathering questionnaires and making
interviews.
This research has explored the behavioral information of OTOP product consumers, manufacturers,
and suppliers by survey behavioral data in Nonthaburi Province. It found that consumers still lack
confidence in the product, while the OTOP survey item type OTOP suppliers of food and beverage in
Nonthaburi Province found that suppliers of quality goods and services, and OTOP product manufacturer
survey the types of food and beverage in Nonthaburi Province found that the cost to produce the goods,
OTOP is quite high. Researchers have proposed guidelines in creating value in the supply chain
management, industrial goods, food and beverage categories, OTOP in Nonthaburi by operators should be
grouped so that shared resources are used effectively throughout the supply chain.
Keywords: Supply Chain Management, Value Creation, OTOP Product
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บทนํา
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือโอทอป [One Tambon One Product (OTOP) ] ก อ ตั้ งขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผลิตและจําหนายในทองถิ่น ในแตละตําบล ซึ่งสงผลใหธุรกิจประกอบการที่เกี่ยวของในทองถิน่
ถูกกระตุน โดยมีโครงการหนึ่งหมูบานหนึง่ ผลิตภัณฑ [One Village One Product (OVOP)] ที่ประสบความสําเร็จในประเทศ
ญี่ปุนเปนแรงบันดาลใจ โครงการ OTOP จะเปนการสงเสริมใหชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑทอ งถิ่นในเชิงคุณภาพ รวมถึงการตลาด
โดยแตละตําบลจะเลือกผลิตภัณฑที่มีความโดดเดน และทําการประชาสัมพันธสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลิตภัณฑ
OTOPไดแก อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผา เครื่องประดับ ของใชในครัวเรือน ฯลฯ
ในป 2558 การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)] ของประเทศไทย
ซึ่งมีเปาหมายของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
และแรงงานมีฝมือภายในอาเซียนอยางเสรี รวมถึงการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ผูประกอบการ OTOP จึงจํา เป น ต อ ง
เรียนรูและปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันจะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
เนื่องจากสถานการณแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นภายใตการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เปดโอกาสใหสินคาที่มี
คุณภาพต่ํา ราคาตนทุนต่ํา หรือสินคาที่สามารถใชทดแทนกันได สามารถเขามาวางจําหนายในประเทศไดมาก ผู ผ ลิ ต สิ น ค า
OTOP จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะถูกกดดันทางราคา อยางไรก็ตาม แนวโนมของผูบริโภคในปจจุบัน นิยมสิ น ค า ที่ เ ป น ธรรมชาติ
สินคาที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม หรือสินคาที่มีประโยชนตอ สุ ข ภาพ สิ น ค า ที่ เ ป น มิต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม หรื อ สิ น ค า ที่ ช วย
สนับสนุนการสรางรายไดใหกับชุมชน ซึ่งตรงกับคุณลักษณะของสินคา OTOP ผูประกอบการจึงมีโอกาสสงออกสินคาไปขายใน
ตลาดอาเซียนไดมากขึ้น รวมถึงชองทางการสงออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอินเดียดวย
ดังนั้น ผูประกอบการสินคา OTOP จึงตองเรงพัฒนาคุณภาพสินคาใหมีมาตรฐาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภค
โดยใชทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานที่มีฝมือและวัตถุดิบการผลิตที่มีความหลากหลายมาผสมผสานกั บ ภู มิป ญ ญาชาวบ า น
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพื่อใหเกิดการสรางคุณคาในตัวสินคาควบคูไปกับการสรางคุณคา ในซั พ พลายเชนอุ ต สาหกรรม
สินคา OTOP อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา มีปญหาและอุปสรรคตางๆมากมายตอการพัฒนาผลิต ภั ณฑ OTOP ได แ ก
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐขาดความตอเนื่อง ผูประกอบการบางรายมุงเนนเพียงรายได โดยไมคํานึงถึงการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ผูบริโภคไมมั่นใจในผลิตภัณฑ OTOP การจดทะเบียนลิขสิทธสินคาที่มีคาใชจายสูง การลอกเลี ยนแบบ
สินคา การผิดพลาดทางนโยบายการตลาด เปนตน
ถึงแมวาที่ผานมาจะมีการศึกษาเกี่ยวกับสินคา OTOP มากมาย แตยังคงขาดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงในเขตพื้ น ที่
จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นงานวิจัยนี้จะมุงศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอสินคา OTOP ของจังหวัด นนทบุ รี และการสร า ง
คุณคาในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในดานตางๆ เชน การ
สรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับการสงออกผลิตภัณฑ OTOP ในระดับภูมิภาค และการวางแผนการสราง
ความแตกตางของสินคา OTOP ที่ผลิตในเขตจังหวัดนนทบุรี เมื่อเทียบคุณลักษณะกับที่ผลิตสินคา OTOP ที่ผลิตในเขตจังหวัด
อื่น โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก
1. ซัพ พลายเชนและการจัดการซัพพลายเชน
ซัพพลายเชนหรือ เครือขายโลจิสติกส (Logistics Network) เปนระบบขององคกร บุคคล เทคโนโลยี กิจกรรม
สารสนเทศและทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายของสินคาหรือบริการจากผูผลิตตนทางสูล ูกคาปลายทาง
การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) คือ กลุมของวิธีการทีถ่ ูกนําไปใชเพื่อการบูรณาการของผูจัดสง
(Supplier) ผูผลิต (Manufacturer) คลังสินคา (Warehouse) หรือศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) และ
รานคา (Store) อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายที่จะผลิตสินคา กระจายสินคาในปริมาณ สถานที่ และเวลาทีเ่ หมาะสม
เพื่อลดตนทุนรวม (Cost) ใหต่ําทีส่ ุด โดยยังคงรักษาระดับการบริการลูกคา (Service Level) (Chopra and Meindl,

2010; Simchi-Levi et al, 2008; Stock and Lambert, 2001)
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2. การวัดประสิทธิภาพของซัพพลายเชน
Lapide (n.d.) รวบรวมโครงสรางของการวัดประสิทธิภาพของซัพพลายเชน ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตล ะ
องคกรที่จะเลือกใชเพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาและประสิทธิภาพของการจัดการซัพพลายเชนที่เหมาะสมที่สุดไว โดยจะทํา
ใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ไดแก การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ การผลิตสินคาที่มีคุณภาพและ
มีสภาพที่พรอมใชงาน การจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ และความถูกตองแมนยําในการสั่งสินคาและการชําระเงิน ของ
ลูกคา
3. การสรางคุณคา
ในการจัดการกระบวนการเปนการจัดการกิจกรรมที่เปลี่ยนปจจัยนําเขาใหเปนผลิตผล เปนกิจกรรมที่ เชื่อมโยงกัน
เพื่อจุดมุงหมายในการผลิตหรือการบริการใหแกผูรับบริการหรือลูกคา ทั้งภายในและภายนอกองค ก าร กระบวนการสร า ง
คุณคาจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ สูงสุดในการดําเนินงาน
กระบวนการสรางคุณคาเปนกระบวนการที่สรางผลประโยชนแกลกู คาและธุรกิจขององคการ และในการรักษา หรือ
ทําใหมีการไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืน กระบวนการจะสรางคุณคาใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย กระบวนการสรางคุณคาเปน
กระบวนการตาง ๆ ทีส่ รางคุณคาสูงสุดตอผลิตผล และการบริหาร
กระบวนการสรางคุณคาจะแตกตางกันไปตามแตละองคการ ขึน้ อยูกับปจจัย เชน ปจจัยธรรมชาติของผลิตภัณฑและ
บริการธุรกิจ วิธีการผลิตและสงมอบ การวาจางคนภายนอก การใชเทคโนโลยีการขายและการตลาด การรวบรวม และการ
ครอบครองกิจการ การจัดการความรู โดยมีเปาหมายเพื่อสรางกลยุทธที่จะตอบสนองความตองการและความปรารถนาของ
ลูกคา และทําใหเกิดบูรณาการอันไมมีขอบเขตในหมูสมาชิกทีป่ ระกอบกันในโซแหงคุณคา เปนตน (Porter, 1985)
4. ความหมายและความเปนมาของสินคา OTOP
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือเรียกยอวา โอทอป (OTOP) เปนโครงการกระตุนธุรกิจประกอบการทองถิ่น
ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด One Village, One Product ของเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุน โดยเปาหมายของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ คือ การยกระดับรายไดและมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนใหพึ่งตนเองและเปนตําบลที่เขมแข็งอยางแทจริง
ลักษณะโครงการจะใหชาวบานมีสว นรวมในการคิดวาในหมูบานของตนเองมีสินคาหรือบริการ แหลงทองเที่ยว หรือ
วัฒนธรรมใดที่โดดเดนบาง จากนั้นใหนํามาคัดเลือกวาจะใหผลิตภัณฑใดเปนผลิตภัณฑของตําบล ขณะที่ฝายรัฐจะชวยเสริ ม
ทักษะดานเทคนิค และหาชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ และจะใชการคารูปแบบอี-คอมเมิรซ (Khongsawatkiat,
2002)
5. การวิเคราะหพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคเปนจุดเริ่มตนของการทําความเขาใจพฤติกรรมของลูกคา (Kotler, 1997) โดยแบงเปนสิ่ง
กระตุนที่เปนเหตุจูงใจที่ทาใหเกิดการซื้อสินคา ประกอบดวยสิ่งกระตุนทางการตลาด ซึ่งหมายถึงสวนประสมทางการตลาด
หรือ 4Ps และสิ่งกระตุนอื่น ๆ เช น ภาวะเศรษฐกิ จ กฏหมาย การเมือ ง วัฒ นธรรมและสั งคม นอกจากนี้ ก็ ยังศึ ก ษา
คุณลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ที่ไดรับอิทธิพลมากจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยส วนบุ ค คล ป จจัยด า น
วัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งสิ่งกระตุนและปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของ
ผูซื้อ ในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ ตราสินคา ผูขาย ปริมาณในการซื้อ เปนตน ดังนั้น การศึกษาและทําความเขาใจในพฤติกรรม
ผูบริโภคตามทฤษฎีนี้จะทําใหผูผลิตเขาใจลูกคาไดมากขึ้น และสนองความตองการลู ก ค า เพื่ อ ให ลู ก ค า มีค วามพึ งพอใจต อ
ผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดนนทบุรีมากขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมผูบ ริโภคสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดื่มในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อวิเคราะหภาพรวมทั่วไปของการจัดการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ของจังหวัดนนทบุรี
วิธ ีดําเนินการวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผูผลิตสินคา OTOP ในเขตพืน้ ที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 52 ตําบล ใน 7 อําเภอ
ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย และอําเภอปากเกร็ด จํานวน
รวมถึงซัพ พลายเออรและผูบริโภคสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี สําหรับการวิจัยนี้ผูวิจัยทําการศึกษากลุมตัวอย า งจํา นวน
ทั้งสิ้น 420 คน โดยคํานวณจากสูตรของ Yamane, 1970 เมื่อ ระดั บ ความมีนั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ ท า กั บ 0.05 โดยทํ า การ
แบงเปนผูบริโภค 400 คน ผูผลิต จํานวน 10 คน และซัพพลายเออรจํานวน 10 คน
2. การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้จะใชการใชสถิติคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ Chi-Square เพื่อวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากแบบสอบถาม และใชการวิเคราะหเนือ้ หา (Contents analysis) เพื่อวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณ
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุรี
ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) โดยใชแ บบสอบถามผูบริโภคสิ น ค า OTOP
จํานวน 400 ราย ประกอบดวยกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 ของกลุมตั วอย า งทั้ งหมด และ
เพศชายจํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ผลการสํารวจพบวา ในกลุมสินคา OTOP ประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญสามอันดับแรกไดแก 1) การบอกคุณสมบัติและรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช
เปนสวนประกอบของสินคาบนฉลากสินคา 2) ความถูกตองตามหลักโภชนาการอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) รสชาติอาหาร
และเครื่องดื่ม ซึ่งผูบริโภคบางสวนประมาณรอยละ 25 มีค วามเชื่ อ วา วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช เ ป น ส วนประกอบของสิ น ค า ไมต รงกั บ
รายละเอียดที่ระบุบนฉลากสินคา สงผลใหผบู ริโภคขาดความเชือ่ มั่นที่ไมสามารถตรวจสอบวาผลิตภัณฑที่ตนเองบริโภคอยูนั้น
เปนไปตามคุณสมบัติและรายละเอียดที่ไดระบุอยูบนฉลากสิ น ค า หรื อ ไม และผลิ ต ภั ณฑ ไ ด ถู ก ตรวจสอบจากหน วยงานที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่องหรือไม
เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมความพึงพอใจในการบริโภคสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุ รี พ บวา ป จจัยที่ ผู บ ริ โ ภคพึ ง
พอใจนอย คือ แหลงจําหนายสินคา OTOP คอนขางมีนอยไมสามารถหาซื้อไดทั่วไป ซึ่งแหลงซื้อที่สาํ คัญ ไดแก รานสะดวกซื้อ
อีกทั้งสินคายังไมมีความเปนเอกลักษณแตกตางจากสินคา OTOP ของจังหวัดอื่น ทําใหสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุ รี ไ ม
เปนที่ดึงดูดเทาที่ควร และปจจัยที่ผูบริโภคพึงพอใจมากคือ ราคาของสินคาของสินคามีความคุมคา
2. การวิเคราะหขอมูลซัพพลายเออรและผูผลิต OTOP ของจังหวัดนนทบุรี
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเพื่อสํารวจขอมูลผูผ ลิตสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 ราย
และซัพพลายเออรสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 ราย โดยผลการสํารวจพบวา
ดานผลการสํารวจขอมูลจากซัพพลายเออรสิน ค า OTOP ของจังหวัด นนทบุ รี พ บวา ผู ผ ลิ ต มีค วามพึ งพอใจกั บ
คุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับจากซัพพลายเออร โดยพบวา ซัพพลายเออรมีความตรงต อ เวลาในการส งมอบสิ น ค า
สินคาที่สงมอบอยูในสภาพสมบูรณและมีคุณภาพตรงตามรายละเอียดที่กําหนด มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ อีกทั้งซัพ
พลายเออรสามารถแกไขปญหาไดทันทีและใหขอมูลสินคาไดอยางถูกตอง
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ดานผลการสํารวจขอมูลจากผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดนนทบุรีพบวา คาใชจายในการผลิตสินคา OTOP คอนขาง
สูง โดยพบวา สาเหตุเกิดจากการที่ผผู ลิตสินคา OTOP สวนนอยที่มีการรวมกลุมการผลิตสินคาประเภทเดียวกัน และในจังหวัด
นนทบุรียังขาดการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตสินคา OTOP อยางตอเนื่อง
3. การวิเคราะหขอมูลการสรางคุณคาในการจัดการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุรี
การวิเคราะหการสรางคุณคาในการจัดการซัพพลายเชนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขั น ของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก วัตถุดิบหรือปจจัยการ
ผลิตสินคา OTOP กระบวนการผลิตสินคา OTOP การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา OTOP การขนสงและการกระจายสิน ค า
OTOP การตลาดและชองทางการจัดจําหนายสินคา OTOP
จากการวิเคราะหฯ พบวามีกิจกรรมที่ชวยสรางคุณคาในซัพพลายเชนของสินคา OTOP ของจังหวัด นนทบุ รี เริ่ ม
ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบหรือสวนผสมที่ใชในการผลิตสินคา OTOP ที่มีคุณภาพ โดยวัตถุดิบหรือสวนผสมที่ใชในการผลิตสินคา
OTOP ตองมาจากแหลงที่มาที่มีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได สําหรับวัตถุดิบที่มีตามฤดู ก าล ต อ งมีก ารสํ า รอง
วัตถุดิบไวเพื่อใหเพียงพอกับการผลิตตลอดทั้งป โดยเลือกการจัดเก็บวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถเก็บวัตถุดิบที่จะใชใน
การผลิตสินคา OTOP ไดในระยะยาว จากนั้นวัตถุดิบจะถูกจัดสง เพื่อนําเขาสูกระบวนการการผลิตสินคา OTOP
กระบวนการผลิ ต สิ น ค า OTOP ต อ งถู ก ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน เช น International Organization for
Standardization ฯลฯ อยางเครงครัดทุกขั้นตอน การบรรจุหีบหอ (Packaging) ตองใชวัสดุที่สามารถปองกันสินคาเสียหาย
ได เชน วัสดุที่กันน้ํา กันความชื้น กันแสง กันแกส หรือใชวัสดุที่สามารถปกปองใหสิน ค า มีส ภาพสดหรื อ ใหมอ ยู ใ นสภาวะ
แวดลอมของตลาดไดยาว การติดฉลากสินคา OTOP หรือการบอกรายละเอียดของสินคา OTOP ตองมีความนาเชื่อถือและมี
เครื่องหมายรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของสินคา OTOP ใหกับผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
ผูผลิตสินคา OTOP ควรมีการรวมกลุมการผลิตสินคาประเภทเดียวกัน และมีก ารวิจัยและพั ฒ นาเกี่ ยวกั บ การผลิ ต สิ น ค า
OTOP อยางตอเนื่อง (Sustainable Research and Development) จากนั้ น สิ น ค า OTOP จะถู ก จัด ส งไปยั งคลั งสิ น ค า
(Warehouse) หรือศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)
คลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคาจะดําเนินกิจกรรมการควบคุมสินคาคงคลัง โดยตองมีการควบคุมระดั บ สิ น ค า คง
คลังใหเหมาะสม นอกจากนั้นยังดําเนินการสื่อสารในการกระจายสินคา OTOP เพื่ อ ส งสิ น ค า OTOP ไปยั งร า นค า ส งและ
รานคาปลีก โดยยึดหลักการจัดการการขนสง (Transportation Management) ซึ่งผูคาสงและผู ค า ปลี ก ต อ งคํ า นึ งถึ งการ
บริการลูกคา (Customer service) และพยากรณความตองการของผูบริโภคสินคา OTOP (Demand Forecasting) รวมทั้ง
ศึกษาพฤติกรรม ความชอบของผูบริโภคสินคา OTOP ในแตละพื้นที่เปาหมายที่ตองการขาย
สรุปและอภิปรายผล
จากพฤติกรรมของผูบริโภคสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดนนทบุรีที่ยังไมคอยเชื่อมั่นในตัว
สินคา ดังนั้นเพื่อสรางความมั่นใจในตัวสินคา หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามากํากับควบคุมเพื่อรับรองสินคา ผูประกอบการ
ควรมุงพัฒนาสินคาไปที่การบอกรายละเอียดบนฉลากสินคาและความถูกตองตามหลักโภชนาการ เนื่องจากเปนสิ่งที่ลูกคาให
ความสําคัญเปนลําดับแรกๆ รวมถึงเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
การสรางคุณคาในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมสินคา OTOP ของจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะและการสรางคุณคา (Value creation) ในแตละหนวยในซัพพลายเชนดั งที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว โดยเฉพาะควร
สงเสริมผูประกอบการควรมีการรวมกลุมเพือ่ ใหมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพตลอดซัพพลายเชน ซึ่งผลลัพธที่
จะไดจากการพัฒนาตามแนวทางดังกลาว ไดแก มูลคาการคา (Trade Value) เพิ่มขึ้น การขนส ง (Transportation) สิ น ค า
เพิ่ มขึ้ น เวลาในการดํ า เนิ น การลดลง (Time Reduction) ต น ทุ น การผลิ ต (Production Cost) และต น ทุ น โลจิส ติ ก ส
(Logistics Costs) ลดลง สวนแบงตลาด (Market Share) เพิ่มขึ้น
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ขอเสนอแนะ
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ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาในทัศนะของผูป กครอง
สาวิตรี สุวรรณโณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา E-mail : sawitree.ch@ssru.ac.th
บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยคือ เพื่อศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของผู ป กครอง และ
ศึกษาการเปดรับขาวสารของผูปกครองที่ มีต อ มหาวิท ยาลั ยรวมถึ งศึ ก ษาความสั มพั น ธร ะหวา งการเป ด รั บ ข า วสารและ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแ บบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 360 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ t-test การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพั น ธแ บบเพี ยรสั น (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ผลวิจัยพบวา
ภาพลักษณข องมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาใน
ทัศนะของผูปกครองอยูในระดับคอนขางจริงในทุกๆดาน โดยภาพลักษณดานองคกรมีคาเฉลีย่ มากที่สุดในประเด็นดานการเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1ของประเทศ รองลงมาคือ ภาพลั ก ษณด า นการจัด การด า นอุ ป กรณ อาคารและสถานที่ ใน
ประเด็นเรื่องการมีอาคารสถานที่ซึ่งเปนการอนุรกั ษ สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันดับสาม คือ ภาพลักษณดานหลักสูตร
การเรียนการสอนและนักศึกษา ในประเด็นเรื่องการมีนักศึกษาและบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพ อันดั บ สี่ คื อ ภาพลั ก ษณด า น
ผูบริหาร ในประเด็นดานการมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถ อันดับหา คือ ภาพลักษณด า นคณาจารย แ ละบุ ค ลากร ใน
ประเด็นเรื่องการมีอาจารยที่มีชื่อเสียง และอันดับสุดทายไดแก ภาพลักษณดานความรั บ ผิ ด ชอบต อ เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดลอม ในประเด็นเรื่องการเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมดานการศึกษาและความรูใหแกเยาวชน โดยกลุม
ตัวอยางมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเปดรับขอมูลจากสื่ อ สื่ อ มวลชน
มากที่สุด รองลงมาคือสื่อบุคคล และสื่ออื่น ๆ โดยนิ ยมเป ด รั บ ข า วสารทางสื่ อ โทรทั ศ น นั ก ศึ ก ษาและเว็บ ไซด ข องของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยดังนี้ (1) ผูปกครองที่ มีลั ก ษณะทางประชากรด า นเพศ อายุ และรายได ที่
แตกตางกันนั้นมีการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน (2) ผูปกครองที่ มีลั ก ษณะทางประชากรด า นเพศแตกต า งกั น นั้ น มีภ าพลั ก ษณต อ
มหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุ อาชีพ และ
รายไดที่แตกตางกัน (3) การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ( r = 0.588; p< 0.01 ) โดยจากผลการวิจัยพบขอเสนอแนะที่นาสนใจ ดังนี้ การเป ด รั บ ข า วสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย พบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพั น ธข า วสารในสื่ อ ต า ง ๆ ให มากขึ้ น อย า ง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยสื่อที่นาสนใจ ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อบุคคล และเว็บไซดของของมหาวิทยาลัย และจากผลการศึกษา
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยซึ่งพบวา อยูใ นระดั บ ค อ นข า งจริ งโดยมี ค า เฉลี่ ยเท า ๆ กั น ในทุ ก ด า น ดั งนั้ น จึงควรทํ า การ
ประชาสัมพันธภาพลักษณอยางตอเนื่อง โดยอาจสงเสริมภาพลักษณในดานใดดานหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นเพื่อทําใหภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยมีความโดดเดน โดยเฉพาะภาพลักษณในประเด็ น เรื่ อ งการเป น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ อั น ดั บ 1 และการเป น
มหาวิทยาลัยที่เนนความเปนวัง และสงเสริมอนุรักษความเปนไทย และภาพลักษณในประเด็นเรื่องการมีอาคารสถานที่ซึ่งเปน
การอนุรักษ สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนประเด็นที่ไดรับคาเฉลี่ยคอนขางสูง โดยสามารถนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาและสรางจุดแข็งในการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาไดตอไป
คําสําคัญ : ภาพลักษณ, การประชาสัมพันธ, การเปดรับ
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Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among Student’s Parents
Sawitree Suwanno
Suan Sunanda Rajabhat University, E-mail: sawitree.ch@ssru.ac.th
Abstract
The objective of this study is to investigate the Suan Sunandha Rajabhat University’s image
among Students’ Parents, the media exposure of students’ parents to University and the correlation
between the university image and the media exposure of students’ parents to the university. This study
was conducted in the quantitative research and the questionnaires were used to collect data from 360
people of sample group. The result showed that University’s image among students’ parents is in the
“rather true” level of questionnaire scale in all aspects measured. The aspect that gains the utmost
average in each image: 1) Image of the university in terms of that the university is number one Rajabhat
University; 2) Image of managing the instructional supplies, buildings and venue in terms of promoting
Thai art and tradition; 3) Image of curriculum, instruction, and student in terms of qualify students and
graduates; 4) Image of the executive in terms of knowledge and ability; 5) Image of instructors and
employees in terms of the well-known instructors; 6) Image of the economic, social and environmental
responsibility in terms of that the university focuses on promoting education and knowledge among
teenagers. The samples exposed to the media about University in middle level. The most media that
people exposed were the mass media. The detail of research result is as follows: (1) Students’ Parents
with different gender, age and income differently expose to University media at the significant level 0.05;
there is no significant difference in occupation.(2) Students’ Parents with different gender have the
different view to University’s image at the significant level 0.05; there is no significant difference in age,
income and occupation.(3) The media exposure has positive correlation in the middle level with
University image at the statistically significant level 0.01 ( r = 0.588 ; p< 0.01 ) According to the study,
there are interesting recommendations as follows: The media exposure about University is in the middle
level; therefore, there should be more continuous and regular public relations in various media. The
interesting media for parents are television, personal media and website of University. University’s image
is in the “rather true” level and average in all aspects measured; therefore, there should be continuous
public relations and the promotion one aspect to build the remarkable image, for example, number one
Rajabhat University and the aspect of being royal-oriented and conservative university and the venue
promoting Thai art and tradition.
Keywords: Image, Public Relations, Exposure
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บทนํา
ทามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมถึงการพัฒนาและความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยีไดสงผลใหองคการตางๆ ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและการแขงขัน โดยการประชาสั มพั น ธไ ด ก ลายเป น
เครื่องมือสําคัญในการสือ่ สารเพือ่ สรางความโดดเดนและทําใหกลุมประชาชนเกิดภาพลักษณและความรูสึกที่ดีตอองคการ ซึ่ง
จะมีผลทําใหเกิดการสนับสนุนทําใหองคการประสบความสําเร็จได
ภาพลักษณจึงเปนสวนสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกร และตอบุคคลในองคกร หากองคกร
ใดมีภาพลักษณที่ดี ประชาชนจะเกิดความไววางใจ ศรัทธา ยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน หากองคกรใดมีภาพลักษณ
ในเชิ งลบประชาชนจะขาดความไววางใจ ไมยอมรั บ นั บ ถื อ และขาดความร วมมือ ดั งเช น ที่ Kotler (2000) กล า ววา
ภาพลักษณเปนองครวมของความเชือ่ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอสิง่ ใดสิง่ หนึ่งซึง่ ทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่
คนเรามีตอสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพลักษณตอสิ่งนั้นๆ (Kotler, 2000) ซึ่ งวิรั ช ลภิ รั ต นกุ ล (2553) ได ส รุ ป
เกี่ยวกับภาพลักษณไววา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพในใจที่เกิดจากความรูสึกนึกคิดที่ประชาชนมีตอหนวยงานองคการสถาบัน
อันเกี่ยวเนื่องมาจากชื่อเสียง เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และพฤติกรรมการกระทําของหนวนงานเอง และภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ได และเปลี่ยนแปลงไดเสมอ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2553)
ดังนั้นในปจจุบันหนวยงานและองคการตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับเรือ่ งภาพลักษณขององคการไมเวนแมกระทั่ง
องคการไมแสวงหากําไรและเนนในเรื่องการใหบริการดานการศึกษาอยางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วภู มิพ ลอดุ ล ยเดช (ร.9)
เปน "สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อป พ.ศ. 2535 จนกระทั่งเปลี่ยนเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อ วัน ที่ 15
มิถุนายน 2547 ซึ่งชื่อของมหาวิทยาลัยนั้นเปนพระนามของสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวี พระป ย
มเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) โดยสวนสุนันทาเปนวังเกาซึ่งเปนที่ประทับของพระมเหสี พระ
ราชธิดาและเจาจอมมารดาในรัชกาลที่5 และไดเริม่ พัฒนาเปนโรงเรียนฝกอบรมมารยาทและการฝมือโดยพระวิมาดาเธอ กรม
พระสุทธาสินีนาฎ ปยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปดสอนใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษมีหลักสูตรที่หลากหลายใหนักศึก ษาได เ ลื อ กเรี ยน
มากกวา 50 สาขาวิชา โดยมีวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพื่อปวงชน” (A Leading Quality
University for All) ซึ่งในป 2014 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดมีการปรับอัตลักษณและเอกลักษณใหม โดยเน น อั ต ลั ก ษณคื อ
“เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” และเอกลักษณ คื อ “เน น ความเป น วัง
ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” รวมถึงมีการตั้งเปาหมายที่จะปรับนโยบายใน
การเปนมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของราชภัฏ/ อันดับ 15 ของประเทศ/ อันดับ 150 ของเอเชียและเนนการสรางความผาสุกให
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงการสรางความโดดเดนของอัตลักษณที่สะทอนความเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและเน น
การประชาสัมพันธเชิงรุก ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนองคการทางการศึกษาในระดับอุด มศึ ก ษาของชาติ ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพือ่ สงเสริมภาพลักษณที่ดขี องมหาวิทยาลัยทําใหประชาชนเกิดความเชือ่ ถือในเชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ทั้งในเรื่องของบัณฑิต คณาจารยบุคลากร และผลงานการวิจัย โดยมีการประชาสั มพั น ธอ ย า งต อ เนื่ อ งทั้ งในสื่ อ มวลชนทั้ ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และหนังสือพิมพ รวมถึงสื่อเสริมซึ่งไดแก ปายไวนิล บิลบอรด โบรซัว แผนพับ และเว็บไซต
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ตาง ๆ ทั้งนี้เพราะภาพลักษณขององคการมีความสําคัญอยางยิ่ง การสรางภาพลักษณองคกรที่ดี จะชวยสรางความนาเชื่อ ถื อ
ความเลื่อ มใสศรั ท ธา การดึ งดู ด ความสนใจต อ ลู ก ค า ที่ ต อ งการเข า มาใช สิ น ค า และบริ ก ารมากขึ้ น ในการดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณที่ดีจะชวยสรางความมั่นคงใหแกหนวยงานไมวาจะเกิดวิกฤติยามใด ก็ไมอาจสั่นคลอนไปได
ถือไดวาเปนทุนขององคกรนั้นที่ไดสั่งสมเอาไว ( พจน ใจชาญสุ ข กิ จ, 2548) ในขณะเดี ยวกั น Argenti (2007) ได ก ล า ววา
ภาพลักษณเปนสิ่งสะทอนมาจากเอกลักษณขององคกร โดยภาพลักษณขององคกรจะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับภาพลักษณที่มา
จากสายตาของผูเกี่ยวของ ซึ่งองคกรหนึ่งๆ อาจมีภาพลักษณที่แตกตางกันไปตามผูมีสว นเกี่ยวของกับองคกรแตละกลุม ขึ้นอยู
กับวาบุคคลนั้นมีความเกี่ยวของกับองคกรอยางไร ดังนั้นองคกรสามารถมีภาพลักษณไดหลายแบบ และการสํารวจเอกลักษณ
และภาพลักษณองคกรจะชวยใหทราบวาจริงๆแลวองคกรเปนอยางไร และกําลังมุงหนาไปในทิศทางใด
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของผูปกครอง ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจาก
ผูปกครองนั้นถือเปนกลุม เปาหมายที่สําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด รวมถึงมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคกรอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีความนาสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาภาพลักษณปจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยในทัศนะของผูปกครองวาเปนอยางไร ทั้งนี้ เพื่อนําผลขอมูลที่ไดไปพัฒนาวางแผนพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ
การดําเนินงานและการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคตไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของผูปกครอง
2. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของผูปกครอง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร และภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของผูปกครอง
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแ บบสอบถาม ในการเก็ บ รวบรวม
ขอมูล ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชโปรแกรมG*Power ( Faul, Erdfelder, Buchner, and Lang, 2009). ไดกลุมตัวอยางในการเก็ บ รวบรวมข อ มูล
จํานวน 360 คน โดยมีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน
สุนันทาโดยการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากสุมเลือ กคณะในการเก็ บ ข อ มูล
จํานวน 6 คณะ จากทั้งสิ้น 8 คณะ โดยไดแกคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากนั้นใชการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) โดยทํ า
การเก็บขอมูลจากผู ป กครองของนั ก ศึ ก ษาในคณะต า งๆจํา นวนคณะละ 36คน ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยใช ก ารสุ มแบบบั งเอิ ญ
(Accidental Sampling) โดยทําการเก็บขอมูลจากผูปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใหนักศึกษา
เปนผูนําแบบสอบถามไปใหแกผูปกครอง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก คําถามทั่วไปเกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร คําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคําถามเกี่ยวกับภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในเรื่องของการวัดภาพลักษณนั้นไดประยุกตแนวทางคํ า ถามจากแบบวัด ภาพลั ก ษณ
องคกรของวศมล สบายวัน (วศมล สบายวัน, 2553) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดภาพลักษณองคกร โดยแบบวัดนี้มี
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คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เทากับ 0.9808 ซึ่งไดแบงการวัดภาพลักษณองคกรออกเปน 6 องค ป ระกอบ ได แ ก
ภาพลักษณดานองคกร ภาพลักษณดานพนักงาน ภาพลักษณดา นผูบ ริหาร ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ภาพลักษณดานสินคาและบริการ ภาพลักษณดานการจัดการดานอุปกรณ อาคาร และสถานที่ โดยใชระดับ
การวัดแบบลิเคิรท สเกล วัด 5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริง และไมแนใจ/ไมทราบ
การวิเคราะหขอมูลครั้งนีใ้ ชการวิเคราะหเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะหเชิงพรรณาใชใน
การอธิบายถึงความแตกตางกันในลักษณะตาง ๆ ของขอมูลโดยใชตารางแจกแจงความถี่ และคารอยละ คาเฉลี่ย เพื่ออธิบาย
ขอมูลทางประชากรศาสตร สวนการวิเคราะหเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานไดใชการวิเคราะห t-test และการวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อหาความแตกตางในการเปดรับขอมูลขาวสารและภาพลั ก ษณข องมหาวิท ยาลั ย รวมถึ งค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการหาความสั มพั น ธ
ระหวางการเปดรับและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผล ไดดังนี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 360 คน ซึ่งประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมี
อายุระหวาง 40-50 ป และมีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ โดยสวนใหญมีรายได30,001 – 40,000 บาทตอ
เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนใหญอยูในระดับปานกลางโดย
เปดรับขอมูลจากสื่อมวลชนมากที่สดุ โดยเปดรับจากสื่อโทรทัศน รองลงมาคือ สื่อบุคคล โดยเปดรับจากนักศึกษา อันดับสาม
คือ สื่ออื่น ๆ ไดแก เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีภาพลักษณอยูในระดับคอนขางจริงในทุกๆดาน
Mean
ภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
1. ภาพลักษณดาน
3.99
องคกร (เปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอันดับ 1ของ
ประเทศ)
2. ภาพลักษณดานการ
3.89
จัดการดานอุปกรณ
อาคารและสถานที่ (มี
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S.D.

แปล
ความหมาย

1.01

คอนขาง
จริง

0.99

คอนขาง
จริง
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อาคารสถานที่ซึ่งเปนการ
อนุรักษ สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย)
3. ภาพลักษณดาน
หลักสูตรการเรียนการสอน
และนักศึกษา (มีนักศึกษา
และบัณฑิตที่ดแี ละมี
คุณภาพ)
4. ภาพลักษณดาน
ผูบริหาร (มีผูบริหารที่มี
ความรูความสามารถ)
5. ภาพลักษณดาน
คณาจารยแ ละบุคลากร
(มีอาจารยที่มีชื่อเสียง)
6. ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอ
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม (เปนองคกร
ที่ใหความสําคัญกับการ
สงเสริมดานการศึกษา
และความรูใ หแกเยาวชน)

3.74

0.98

คอนขาง
จริง

3.62

0.91

คอนขาง
จริง

3.59

0.89

คอนขาง
จริง

3.58

0.90

คอนขาง
จริง

โดยจากการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ผูปกครองที่มีลักษณะทางประชากรดานเพศ อายุ และรายไดที่แตกตางกัน
นั้นมีการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (เพศ t (358) = 2.755 ;
p < .05; อายุ F (2,357) = 15.341 ; p < .05; รายได F (4,355) = 4.299; p < .05) ในขณะที่ ไ มพ บความแตกต า งของกลุ ม
ตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน (อาชีพ F (3,356) = 0.733 ; p > .05) (2) ผูปกครองที่มีลักษณะทางประชากรดานเพศแตกตาง
กันนั้นมีภาพลักษณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (เพศ t (358) = -2.745 ; p <
.05) ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุม ตัวอยางที่มีอายุ รายไดและอาชีพที่แ ตกตางกัน (อายุ F (2,357) = 1.117 ; p >
.05; รายได F (4,355) = 0.741 ; p > .05; อาชีพ F (3,356) = .824 ; p > .05) (3) การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ( r = 0.588; p< 0.01 )
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับมรภ.สวนสุนันทา พบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรมีก าร
ประชาสัมพันธขาวสารในสื่อตาง ๆ ให มากขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งและสม่ํา เสมอ โดยสื่ อ ที่ น า สนใจสํ า หรั บ ผู ป กครอง ได แ ก
สื่อมวลชนและสือ่ บุคคล โดยจากสมมติฐานที่ 1 ที่ไดรับการยืนยันเพียงบางสวน กลาวคือ ผูปกครองที่มีลักษณะทางประชากร
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ดานเพศ อายุและรายไดแตกตางกันนัน้ มีการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ แตกต า งกั น ซึ่ งสอดคล อ งกั บ ที่ พี ร ะ จิร ะโสภณ
(2538) ที่กลาววา ผูรับสารจะมีการเลือกสรรและการแสวงหาข า วสารให เ ป น ไปตามความต อ งการ หรื อ ความคาดหวังที่
แตกตางกันไปในแตละบุคคล ขั้นตอนการเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)
นั้นแนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจ หรือเปดรับขาวสารจากแหลงสาร แหลงใดแหลงหนึ่งที่มีอยูดวยกันหลายแหง โดยทั่วไป
แลวผูรับสารมักจะเลือกเปดรับขาวสาร ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับความเชื่อทัศนคติและความสนใจของตน โดยผูรับสารมัก จะ
เลือกรับสิ่งที่สนับสนุนความคิดเดิมของตนอยูเสมอ และจากผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยซึ่งพบวา อยูใน
ระดับคอนขางจริงโดยมีคาเฉลี่ยเทา ๆ กันในทุกดาน และจากผลการวิจัย สมมติฐานที่ 2 ไดรับการยื น ยั น เพี ยงบางส วนนั้ น
กลาวคือ ผูปกครองที่มีลักษณะทางประชากรดานเพศแตกตางกันนั้นมีภาพลักษณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีอายุ รายได ตลอดจนกลุ มที่ มีอ าชี พ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพรทิพย พิมลศิลป (พรทิพย พิมลศิลป, 2537) ที่กลาวถึงกระบวนการเกิดภาพลักษณ
ของบุคคลวา จะตองมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเขามาสูตัวเราโดยผานชองทางการสื่อสาร อาทิ การได เ ห็ น ได ยิน สั มผั ส
แลวสงผานมาที่องคประกอบเฉพาะบุคคล คือ ทักษะของการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู ระบบสังคมวัฒนธรรม เปนตน เกิดเปน
การรับรู ตีความหมายตามความคิดของบุคคลนั้นและเกิดเปนความประทับใจตอสิ่งนั้น ๆ ในที่สุด ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สวนสุนันทาจึงควรทําการประชาสัมพันธภาพลักษณอยางตอเนื่อง โดยอาจสงเสริมภาพลักษณในดานใดดานหนึ่งที่ชัดเจนขึ้น
เพื่อทําใหภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดน โดยเฉพาะภาพลักษณการเปนมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ อั น ดั บ หนึ่ ง และ
ภาพลักษณในประเด็นเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนวัง การสงเสริมอนุ รั ก ษค วามเป น ไทย และภาพลั ก ษณใ น
ประเด็นเรื่องการมีอาคารสถานที่ซึ่งเปนการอนุรกั ษ สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนประเด็นที่ไดรับคาเฉลี่ยคอนขาง
สูง โดยสามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาและสรางจุดแข็งในการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได
ตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง เพราะภาพลักษณที่บุคคลมีตอมหาวิทยาลัยอาจเปลีย่ นแปลงไปเมื่อเวลาผานไป เพื่อ
จะไดนําผลการวิจัยไปใช อ ย า งกวา งขวางและเป น แนวทางการสร า งกลยุ ท ธใ นการประชาสั มพั น ธใ ห เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการนําวิธีวิจัยแบบอื่นมาใชประกอบผลการวิจัย เช น การจัด การสนทนากลุ มหรื อ การ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมเปาหมาย เพื่อขยายผลการวิจัยและนําขอมูลมาใชประกอบการอภิปรายผลการวิจัยเชิ ง
ลึก
3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือกลุมผูปกครองเทานั้น ในการวิจัยครั้งต อ ไปเพื่ อ ให ไ ด มุมมองเกี่ ยวกั บ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้น จึงควรเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายอื่น ๆ เช น นั ก ศึ ก ษา
และบุคลากร เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.โยธิ น แสวงดี ผู ท รงคุ ณวุฒิ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ปรั บ ปรุ งโครงร า ง
งานวิจัยรวมถึงขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิ ม ผู อํ า นวยการสถาบั น วิจัยและพั ฒ นา และบุ ค ลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในการชวยเหลือติดตอประสานงานทํ า ให ก ารทํ า วิจัยครั้ งนี้ สํ า เร็ จได ด วยดี ทั้ งนี้ ข อขอบคุ ณผู ช วย
ศาสตราจารย ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการเปนอยางสูงที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใน
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คณะวิทยาการจัดการทําผลงานดานวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุ ณรองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิ ด วิชั ย อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลั ยพั ฒ นาผลงานทางด า นการวิจัย
สุดทายนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการใหทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในครั้งนี้
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แบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวติ ผูสูงอายุที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต : ปตตานี ยะลาและนราธิวาส
บัณฑิต ผังนิรันดร1, ประทีป วจีทองรัตนา2, อรุณรุง วงศกังวาน2, ปราณี ตรีทศกุล2,
สิริอร จําปาทอง 2, ณัฐพงษ เตชะรัตนเสฏฐ2, อโนชา โรจนพานิช2, วนิดา สุวรรณนิพนธ2,
ปรีชา พงษเพ็ง1, กฤษณา ปลั่งเจริญศรี1, ปลื้มใจ สินอากร1 และบุญญาดา พาหาสิงห 1
1

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่นับถือศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัด ชายแดน
ภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส 3) เพื่อสรางแบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส เปนการวิจัยเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณคือ ผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ป ต ตานี
ยะลาและนราธิวาส จํานวน 400 คน โดย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการประมาณคาจาก ตัวแปรสังเกต (Observation
Variable) ในสัดสวน 1 ตอ 20 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือ
ผูเชี่ยวชาญ ผูเกี่ยวของกับผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปต ตานี ยะลาและนราธิวาส และ
ผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 35 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูล คือแบบสัมภาษณเชิงลึกและยืนยันขอมูลโดยใชทฤษฎี 3 เสา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติพ รรณนา
(Descriptive Statistic) รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Method) ทั้ งการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช เ ทคนิ ค การพั ฒ นาแบบจํา ลองสมการโครงสร า ง
(Structural Equation Model, SEM) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Method) โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ (Interview) วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 และนําเสนอนวัตกรรมการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสงู อายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ผลการวิจัย พบว า ตั วแปร
ดานสุขภาพ ตัวแปรดานนโยบายรัฐบาล ตัวแปรดานเศรษฐกิจของครอบครัว ตัวแปรดานสัมพันธภาพทางสังคม และตัวแปร
ดานความรูความสามารถ มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิส ลาม ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ที่คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .49 .34 .30 .40 และ 69 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน หรื อ ทํ า นาย คุ ณภาพชี วิต ได ร อ ยละ 69 นอกจากนี้ ในการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ยังพบวา หากมีความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต จะ
สามารถทําใหผูสงู อายุ มีสุขภาพจิตดีขึ้นและลดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบจําลอง IE Model อันเปนนวัตกรรมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: แบบจําลองและคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนใต
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Model to Enhance the Quality of Life of Elderly Muslim People
in Three Southern Border Provinces: Pattani Yala and Narathiwat
Bundit Pungnirund,Prateep Wajeetongratana, Arunroong Wongkungwan, Pranee Tridhoskul,
Siri-on Champatong, Anunya Thanasrisuebwong, Nattapong Techarattanased,
Preecha Pongpeng, Anocha Rojanapanich, Wanida Suwunniponth, Kissana Plungcharoensri
Pleumjai Sinarkorn, Boonyada Pahasing
Email: bundit.pu@ssru.ac.th
Abstract
The objectives of this research were as follows: (1) to study life quality of elderly Muslim people
in the three Southern border provinces of Pattani, Yala and Narathiwat; (2) to study the relationships
between the influencing factors and life quality of elderly Muslim people in the three Southern border
provinces.; and (3) to create a model to enhance life quality of elderly Muslim people in the three
Southern border provinces. Both the quantitative and qualitative research methods are used. The
research sample for the quantitative study consisted of 400 elderly Muslim people in the three Southern
border provinces. The sample size was determined by estimation from observation variables in the ratio
of 1 to 20. The instrument was a questionnaire. In the qualitative study, the informants were 35
purposively selected people classified into experts; people involved with elderly Muslim people in the
three Southern border provinces; and elderly Muslim people in the three Southern border provinces. The
instrument was an in-depth interview structure together with the use of triangulation method to confirm
the in-depth interview results. Statistics of the quantitative data were descriptive statistics of percentage,
mean, and standard deviation; while qualitative data were analyzed with content analysis. In addition,
the researcher created the structural equation model (SEM) to respond to Objective 1; she analyzed the
data with the use of correlation coefficient to respond to Objective 2; and she proposed an innovation to
enhance life quality of elderly Muslim people in the three Southern border provinces to respond to
Objective 3. Research results showed that the health factor, government policy factor, family economic
condition factor, social relationship factor, and knowledge and ability factor had direct influences on life
quality of elderly Muslim people in the three Southern border provinces with correlation coefficients of
.49, .34, .30, .40, and .69 respectively, all of which were significant at the .05 level. They could be
combined to explain the variance or predict life quality of the elderly people by 69 percent.
Furthermore, results of the qualitative study revealed that if there were safety in daily life living from
rebellious events in the three Southern border provinces, the elderly Muslim people in the three
Southern border provinces would have had better mental health and reduced their anxiety concerning
the safety of themselves and their family members. In addition, the researcher had developed the IE
Model which was an innovation to efficiently enhance life quality of elderly Muslim people in the three
Southern border provinces.
Keywords: Model of life and quality, elderly Muslim people, three Southern border provinces
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บทนํา
ในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุและสัดสวนผูสูงอายุ (ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป) ของประเทศไทยเพิ่ มขึ้ น ในอั ต ราที่
รวดเร็ว ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวา "ภาวะประชากรผู สู งอายุ (population
ageing)" อันจะมีผลตอสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคม
ของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว การกําหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสมและเปนรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนและพั ฒ นา
จึงเปนที่ตระหนักทั้งของรัฐและประชาคมตาง ๆ วามีความสําคัญในลําดับตน ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาวิจัยตอเนื่องการติดตาม
ประเมินผล การปรับปรุงแผนระยะยาวดานผูสูงอายุเปนระยะ ๆ ก็มีความจําเป น เช น เดี ยวกั น นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดระบุในมาตรา 54 และมาตรา 80 ถึงภารกิจที่จะตองมีตอประชากรสูงอายุ และป พ.ศ.2542
ไดมีการจัดทําปฏิญญาผูสูงอายุไทยขึ้นอันเปนภารกิจที่สังคม และรัฐพึงมีตอผูสูงอายุ โดยมีสาระสํ า คั ญ 9 ประการ ซึ่ งจาก
เหตุผลขางตนเปนไปเพื่อใหถึงเปาหมายแหง ความมั่นคงของสังคม (แผนผู สู งอายุ แ ห งชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564)
http://www.lib.ru.ac.th)
ในรอบศตวรรษที่ผานมา ขนาดของประชากรในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นมากถึง 8 เทาตัว จํานวนประชากร 8.3
ลานคน จากทีส่ ํามะโนประชากรทั่วราชอาณาจักร ป 2452-2453 แจงนับได เพิ่มเปน 65.9 ลานคน ตามทีแ่ จงนับไดดวยสํามะ
โน ประชากรและเคหะครั้งลาสุดเมื่อป 2553 ในป 2556 ประมาณวาประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทยทั้งหมดมีอยูประมาณ
66.7 ลานคน โดยเปนคนสัญชาติไทยและไมใชสญั ชาติไทย แตมีชื่ออยูในทะเบียน ราษฎร 64.6 ลานคน และแรงงานขามชาติ
อีกประมาณ 2.1 ลานคน ในระยะเวลา 20-30 ปที่ผานมา ถาไมนบั รวมผูยายถิ่นขามชาติทหี่ ลั่งไหลจาก ประเทศเพื่อนบานเขา
มาทํางานในประเทศไทยแลว ประชากรไทยไดเพิ่มชาลง อยางมาก เมื่อ 40-50 ปกอน ประชากรไทยเพิ่มดวยอัตราที่สูงมาก
คือ สูงกวา รอยละ 3 ตอป ปจจุบันประชากรไทยเพิ่มดวยอัตราเพียงรอยละ 0.5 ตอป และมี แนวโนมวาอัตราเพิ่มจะลดตํ่าลง
ไปอีก ในชวงเวลา 30 ปนับจากนี้ จํานวนประชากร ไทย ไมรวมแรงงานขามชาติจะอยูในราว 64-66 ลานคน ในขณะทีข่ นาด
ของประชากรไทยอยูในสภาพคอนขางคงตัว โครงสรางอายุของ ประชากรไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากที่เคยเปนประชากร
เยาววัยในอดีต ไดกลายเปนประชากรสูงอายุในปจจุบัน และกําลังจะสูงวัยยิ่งขึ้นอยางรวดเร็วใน อนาคต ในระยะเวลา 30 ปที่
ผานมา โครงสรางอายุของประชากรไทยไดเปลี่ยนแปลง ไปอยางมาก ประชากรไทยกําลังสูงอายุขึ้นอยางรวดเร็ว สาเหตุที่ทาํ
ใหประชากร สูงอายุขึ้น ไดแก อัตราเกิดทีล่ ดลง และอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น พีระมิดประชากร ณ เวลาตางๆ แสดงใหเห็น
การสูงอายุของประชากรไทยได อยางชัดเจน พีระมิดประชากร เปนแผนภาพทีแ่ สดงโครงสรางอายุและเพศของ ประชากรชาย
และหญิงในแตละชวงวัยตางๆ ดวยกราฟแทงที่วางตามแนวนอน กราฟแตละแทงจะแสดงกลุมอายุ และวางเรียงกันจากกลุม
อายุนอยที่สุดอยูลางสุด และกลุมอายุทสี่ ูงขึน้ ไปจนถึงกลุมอายุสุดทาย กราฟแทงแสดงอายุของประชากร ชายจะอยูทางซาย
และประชากรหญิงอยูทางขวา โครงสรางอายุของประชากรไทยในอดีต มีรูปลักษณะเหมือนกับประชากรที่มี อัตราเกิดและ
ตายสูง คือมีฐานพีระมิดกวาง และยอดแหลม สัดสวนและจํานวน ประชากรวัยเด็กจะมีมากกวาประชากรวัยสูงอายุตลอดมา
เมื่อนับรอยปกอน ประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทยนาจะมีประชากรวัยเด็กที่อายุตํ่ากวา 15 ป คิดเปนอัตราสวนเกือบรอย
ละ 50 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีอยูไมถึงรอยละ 5 (ผูสูงอายุบทสรุป
ผูบริหาร สํานักงานสถิติแหงชาติ,2550)
โครงสรางอายุของประชากรไทย กําลังสูงอายุขึ้นเรื่อยๆ ระดับการสูงอายุของประชากร สามารถวัดดวย “ดัชนีการ
สูงวัย” (Index of Ageing) โดยเปนอัตราสวนระหวางประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ตอประชากรอายุตํ่ากวา 15 ป คูณดวย 100
ซึ่งแสดงใหเห็นวามีผูสงู อายุกี่คนตอเด็ก 100 คน ตั้งแตป 2513-2583 ดัชนีการสูงวัยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในป 2513
มีผูสูงอายุเพียง 11 คน ตอเด็ก 100 คน หลังจากนั้นป 2553 ดัชนีการสูงวัยเพิ่มสูงเป น 67 คน และในป จจุบั น พ.ศ.2556
ดัชนีการสูงวัยเพิ่มขึ้น สูงถึง 79 คน ในป 2561 หรืออีก 5 ปขางหนา ประชากรวัยเด็กจะมีจํานวนเทาๆ กับประชากร สูงอายุ
และหลังจากนั้นประเทศไทยจะมีจํานวนผูสูงอายุมากกวาเด็กไปเรื่อยๆ โดยใน พ.ศ.2583 จะมีจํานวนผูสูงอายุสูงถึง 251 คน
ตอเด็ก 100 คน โครงสรางอายุของประชากรไทยมีแนวโนมที่จะสูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะกอให เกิดปรากฏการณสําคัญที่มีผล
ตอสังคมไทยเปนอยางมาก นั่นคือ การมีจํานวน ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) มากกวาจํานวนเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) เปนครั้ ง
แรก ในประวัติศาสตรของประเทศไทยในป 2561 หรือในอีก 5 ปขางหนา ดัชนี การสู งวัย จะมีค า สู งกวา 100 ในป 2561
ประเทศไทยเขาสู “สังคมสูงอายุ” (aged society) ตั้งแต พ.ศ. 2548 จากการ ที่ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีสัดสวนเพิม่ ขึ้นถึง
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รอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในอีกไมเกิน 10 ปขางหนา นับจากนี้ หรือราว พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคม
สูงอายุอยางสมบูรณ” (complete aged society) เมื่อประชากรสูงอายุ สูงถึงรอยละ 20 และจะเปน “สังคมสูงอายุระดับสุด
ยอด” (super aged society) เมื่อประชากรสู งอายุ เ พิ่ มสู งถึ ง ร อ ยละ 30 ของประชากรทั้ งหมด ประมาณ พ.ศ. 2578
(สถานการณผูสูงอายุไทย,2556)
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทางสังคมและวัฒนธรรมแตกตางจากพื้นที่สวนอื่น ของประเทศ
เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สวนใหญกวา ร อ ยละ 75 นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามและ นิ ยมใช ภ าษามลายู ท อ งถิ่ น ใน
ชีวิตประจําวัน สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 24 เปนผูนับถือศาสนา พุทธอาศัยอยูอยางกระจัดกระจายทั้งในเขตเมืองและ
พื้นที่ชนบท จังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีลักษณะ ทางสังคมที่มีอัตลักษณเฉพาะและมีประวัติศาสตรข องตนเอง สถานการณ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป 2547 เปนตนมา สงผลใหเกิด ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินอันมิ
สามารถประเมินคาได ทั้งยังกอใหเกิดความหวาดระแวง ระหวางประชาชนตอรัฐ รวมทั้งความหวาดระแวงระหวางประชาชน
ตอประชาชน เหตุการณความ รุนแรงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไดสงผลกระทบต อ การดํ า รงชี วิต ของประชาชนทั่ วไป และมี
ผลกระทบ อยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจของพื้นที่โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ทําใหเกิดภาวะการผลิตหดตัวเนื่องจากประชาชนไมสามารถประกอบอาชีพได ตามปกติ ผูประกอบการตองเลิกหรือ
หยุดดําเนินกิจการเพราะขาดความมั่นใจในความปลอดภัย เกิด ป ญ หาการวา งงานสู ง ซึ่ งซ้ํ า เติ มป ญ หาความยากจนของ
ประชาชนในพื้นที่ และทําใหประชาชนลด ความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จึงเป น ป ญ หาที่ มีค วาม
ละเอียดออน ซับซอน และเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และความมั่นคง การแกไขป ญ หาจึง
จะตองดําเนินการใหครอบคลุมสาเหตุปญหาในทุกมิติอยางประสานสอดคล อ ง เกื้ อ หนุ น และเป น ไปใน ทิ ศ ทางเดี ยวกั น
(แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต, 2552-2555)
ผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามสวนใหญ ไมไดทิ้งถิ่นฐานบานเกิด ยังคงใชชีวิตอยูในพื้น ที่ กั บ ลู ก หลาน ท า มกลาง
เหตุการณที่ยังไมสงบ ในการใชชีวิตเปนไปดวยความลําบาก ทั้งที่ชวยตัวเองไดและชว ยตั วเองไมไ ด บางรายต อ งเสี ยคนใน
ครอบครัวไปอยางไมมีวันกลับ สภาพจิตใจตกอยูในความหดหู บางคนอาศัยอยูเพียงลําพังขาดลูกหลานดูแล อยูหางไกลความ
เจริญ ยามเจ็บปวยก็ไมสามารถเดินทางมาเขารับการรักษาในตัวเมืองได เงินทองที่จะเปนคาใชจายก็ขัดสน การสื่อสารในการ
เขารับบริการของรัฐก็ไมสามารถทําไดทั่วถึงในพืน้ ที่หางไกลและบางพืน้ ที่อยูในเขตอันตราย ทั้งภาษาทองถิ่นที่เจาหนาที่ภาครัฐ
สวนหนึ่งไมสามารถสื่อสารไดเขาใจ (เจริญ ประทุมเทศ, 2556, รพ.ปะนาเระ,2556, เครือขายผูนําชุมชนอําเภอรามันจังหวัด
ยะลา,เครือขายผูนําชุมชนอําเภอยะหาจังหวัด,เครือขายผูนําชุมชนศรีสาครจังหวัดนราธิวาส) ทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ยังไมสามารถไดรับการพัฒนาใหทั่วถึงทามกลางความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม ผูสูงอายุที่นับถือศาสนา
อิสลามที่หางไกลความเจริญหรือในพื้นที่เสีย่ งยังไมสามารถเขารับบริการจากภาครัฐไดความรูส ึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของคนในครัวเรือน และการเจ็บปวยของครัวเรือน มีอิทธิพลตอความสุขมาก และความทุกขของประชากรชนบทในพื้ น ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธมีความนาจะเปนที่ครัวเรือนจะมีความสุขมากสูง
กวาครัวเรือนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในขณะที่ความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในครั วเรื อ นเพิ่ มขึ้ น จะเพิ่ ม
โอกาสใหครัวเรือนมีความสุข และลดโอกาสทีค่ รัวเรือนจะมีความทุกข อาการเครียด โรคกระดูก/ขอ/กลามเนื้อ/เอ็น และโรค
ไขเลือดออก ไขช ิคุนกุนยาเปนโรคที่สงผลกระทบความสุขของชนบทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ งมีบ างครั วเรื อ น
เทานั้นที่เขารับการรักษาในสถานบริการทางสุขภาพ โดยเหตุผลของการปฏิเสธไมไปรับบริการในสถานบริการของรัฐมีความ
หลากหลาย เชน ความรุนแรงของโรค ที่ตั้งของสถานบริการ และความพึงพอใจในการใหบริการ (จรัมพร โหลํายอง ,ปราโมทย
ประสาทกุล และกาญจนา เทียนลาย, 2553)
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หลังจากที่เกิดความไมสงบมาตั้งแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา ความเปนอยูของประชาชน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตองอยูดวยความอดทนยากลําบากและเสี่ยงกับความไมปลอดภัยตลอดเวลา ผู สู งอายุ ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลามเปนประชาชนกลุม หนึง่ ที่จําเปนตองอดทนอยูในพื้นที่ ทั้งที่ไมมั่นใจวาจะตกเปนเหยื่อของการกอเหตุรายเมื่อใด
สภาพจิตใจที่หวาดวิตก กังวล กลัว สภาพรางกายที่ชรา ความเปนอยูที่ตองระวังตัวแมการประกอบอาชีพ ภายในหมูบาน หรือ
กิจวัตรประจําวัน ทําใหยากตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่นโยบายรัฐกําหนด การดําเนินชีวิต การเจ็บปวยตามวัย การดูแล
ตนเองเพื่อใหมีสภาวะสุขภาพที่ดีกท็ ําไดไมเต็มที่ หลายหนวยงานพยายามหาวิธีในการเขาไปชวยเหลือ ดูแล แตปญ หาเรื่องของ
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ความปลอดภัยก็ยังเปนความกังวลที่หลายฝายตองคํานึงถึง และทําใหการเขารับบริการสุขภาพ การใชบริการในสิ่งแวดลอมที่
จําเป น ความสั มพั น ธท างสั งคมที่ ค วรจะมีก็ ด อ ยลง ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ผู สู งอายุ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม มี
ความสามารถเปน ภูมิปญญาใหกับคนรุนหลังไดมากมาย เทากับมีทรัพยากรที่ทรงคุณคา แตไมสามารถนํามาใชประโยชน ไ ด
ดวยเหตุดังกลาวจึงทําให ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ที่สามารถชวยตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตที่ ดี เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต
ผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามอยางยั่งยืนและสามารถสรางประโยชนใหกับประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่นับถือ ศาสนาอิ ส ลามใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ป ต ตานี ยะลาและ
นราธิวาส
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส
3. เพื่อสรางแบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยดานสุขภาพ ดานนโยบายรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ของครอบครั ว ด า นสั มพั น ธภาพทางสั งคม ด า นความรู
ความสามารถ มีอิทธิพลตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งทําในรูปแบบการสํารวจนั้น ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้ เ ป น ผู สู งอายุ ที่ นั บ ถื อ ศาสนา
อิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส จํานวน 400 คน ในป 2550 จากสํานักงานสถิ ติ แ ห งชาติ
จังหวัดปตตานี มีผูสูงอายุ จํานวน 55,289 คน จังหวัดยะลามีผูสูงอายุ จํานวน 43,329 คน และจังหวัด นราธิวาสมีผู สู งอายุ
จํานวน 67,707 คน รวมทั้ง 3 จังหวัด จํานวน 166,325 คน ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการประมาณค า จากตั ว
แปรสังเกต (Observation Variable) ในสัดสวน 1 ตอ 20 ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตจํา นวน 20 ตั วแปร ผู วิจัยจึ งได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จํานวน 400 หนวย โดยเลือกกลุมตัวอยางอยางงาย จากผูสูงอายุ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยแยกตามจังหวัด ดังนี้
ตารางที่ 1 การแบงกลุมตัวอยาง โดยแยกตามจังหวัด
จังหวัด
จํานวนผูส ูงอายุ
ปตตานี
55,289
ยะลา
43,329
นราธิวาส
67,707
รวม
166,325
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การวิจัยเชิงคุณภาพ
สําหรับแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพนัน้ จะทําภายหลังจากที่ทําการวิจัยเชิงปริมาณเสร็จสิ้นแลว เนื่องจากจะ
ไดทราบวามีตัวแปรใดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางเสริ มคุ ณภาพชี วิต ผู สู งอายุ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส การวิจัยเชิงคุณภาพจะทําดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
โดยทําการกําหนดวาจะสัมภาษณ กลุมเปาหมายสําคัญ (Key Information) ที่เกี่ยวของกับ ประเด็น การวิจัย ซึ่ งมี 2 กลุ ม
กลุมที่ 1ไดแก กลุมนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ หรือ เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่ดูแลรับผิดชอบผูสงู อายุที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยผูเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงคุณภาพมีจํานวน 5 คน กลุมที่ 2 ไดแก ผูสูงอายุที่นับถือ ศาสนาอิ ส ลาม ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส จังหวัดละ 10 คน รวมจํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือ 2 ประเภท ประกอบดวย
1. เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริ มาณ ใช แ บบสอบถามเชิ งสํ า รวจในการเก็ บ รวบรวมข อ มูล ซึ่ งการสร า ง
แบบสอบถามนั้นไดมาจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนงานวิจัยที่เกีย่ วของ ทั้งนี้เพื่อใหไดตวั แปรและมาตรวัด
ที่นักวิชาการในอดีตเคยใชมากอน จากนั้นจะคัดเลือกเฉพาะมาตรวัดที่ มีค า ความเชื่ อ ถื อ ได ใ นเกณฑ สู ง โดยดู ไ ด จากค า
สัมประสิทธิ์ Cronbach alpha ที่มีคามากกวา 0.80 แลวนําเอามาตรวัดดังกลาวนั้นมาทําการปรับปรุงขอ คํ า ถามให มีค วาม
เหมาะสม
2. เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยใช ก ารสั มภาษณเ ชิ งลึ ก จากกลุ มนั ก วิช าการ ผู เ ชี่ ยวชาญ หรื อ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่ดูแลรับผิดชอบผูสูงอายุ โดยในการสัมภาษณจะกําหนดโครงสรางการสัมภาษณ
อันเปนประเด็นสําคัญในแตละหัวขอไวเปนการลวงหนา เพื่อใหการสัมภาษณประสบผลสําเร็จตามทีต่ องการและใชเวลาในการ
สัมภาษณใหเกิดประโยชนมากที่สดุ ซึ่งไมเกิน 30 นาทีโดยมีทั้งคําถามเชิงพรรณนา และคําถามเชิงวิเคราะห ตัวอยางคําถามที่
จําเปนในการสัมภาษณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูทําวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 ดาน ดังนี้
1. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยจะใชวิธีเก็บขอมูลจากผูสูงอายุที่นับถือศาสนา
อิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งจะไมใชเวลามากเกินไป อีกทั้งจะใหคํามั่นตอการได รั บ
ขอมูลอันเปนประโยชน อ ย า งยิ่ งนี้ วา จะส งผลการศึ ก ษาในลั ก ษณะที่ เ ป น รายงานบทสรุ ป สํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร (Executive
Summary) กลับไปใหผูตอบแบบสอบถามเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลงดวย
2. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จะกระทําภายหลังการเก็บขอมูลเชิงปริมาณแลว โดยกอนทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในภาคสนาม ผูวิจัยจะทําการวางแผนการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ หรือ เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ
โดยใชวิธีสุมกลุมเปาหมายแบบเจาะจง โดยผูวิจัยจะทําการนัดหมายกับผูที่จะใหขอมูลซึ่งเปนเป า หมาย ทั้ งนี้ ผู วิจัยจะมีก าร
วางแผนกําหนดโครงสรางแบบสัมภาษณในเบื้องตน เพื่อใชเปนแนวทางที่จะไดรับขอมูลดานที่ตองการและใช เ วลากั บ ผู ถู ก
สัมภาษณอยางมีคุณคาที่สุด โดยระหวางทําการสัมภาษณจะขออนุญาตบันทึกเสียง หรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพเอาไวเปน
หลักฐานดวย
การวิเคราะหขอมูล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิเคราะหโดยแบงเปน 2 ด า น กล า วคื อ การวิเ คราะห
ขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
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การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ในการวิจัยทั้ง 2 ขอ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพ ลต อ การสร า งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ผู สู งอายุ ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส และเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ดังนั้นเมื่อไดรับ
แบบสอบถามกลับมาแลว ผูวิจัยจะมีการจัดกระทําขอมูลดวยการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนสมบูรณ จากนั้นจึง
ทําการกําหนดรหัสขอมูลดําเนินการลงรหัส และตรวจสอบขอมูลใหตรงเพื่อการวิเคราะหตอไป
ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 แบบจําลองที่ปรับแก (n = 400)
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ภาพที่ 2 แบบจําลองสมการแบบปรับแก (n = 400)
ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางที่ไดดําเนินการปรับแก (Adjust Model) ที่พบวามีความกลมกลืนกับ
ข อ มูล เชิ งประจัก ษ (2= 256.73, df = 137, p-value = .0000, 2 / df = 1.87, RMSEA = .047, RMR = .023,
SRMR = .037, CFI = .99, GFI = .94, AGFI = .91, CN = 266.68) ผูวิจัยจึงไดใหการเชื่อถือการประมาณคาพารามิเตอร
ในแบบจําลองดังกลาว ทั้งนี้ไดรายงานถึงคาสมการ (Equation) ที่เกิดขึ้นในแบบจําลอง ทั้งในสวนที่เปนการรายงานผลของคา
สมการ ไดรายงานทั้งในสวนของแบบจําลองการวัด (Measurement Model) ที่แสดงใหเห็นถึงคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวชี้วัด (Observation Variable) กับตัวแปรแฝง (Latent Variable) และแบบจําลองโครงสราง (Structual Model) ที่แสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงดวยกันเองตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
การอานคาสมการในแบบจําลองการวัดและแบบจําลองโครงสราง ไดพิจารณาถึงคาสถิติทดสอบสําคัญ 3 ประการ
ไดแก 1) คา R2 หมายถึง อัตราความสามารถในการใชตัวแปรแฝง (Latent Variable) อธิบายความแปรปรวนของตั วแปร
สังเกต (Observation Variable) ซึ่งเปนตัวชี้วัด / องคประกอบของตั วแปรแฝงดั งกล า ว 2) ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ
มาตราฐาน () (Standardized Solution) เป น การประมาณค า พารามิเ ตอร (Parameter Estimation) ของการเป น
องคประกอบ / ความสัมพันธกันระหวางตัวแปรสังเกตกับตัวแปรแฝง 3) คาความผิดพลาดมาตราฐาน (Standard Error) เปน
คาการผันแปรของคาความผิดพลาดในการวัดของตัวแปรสังเกต และ 4) คาสถิติทดสอบ t ใช ใ นการวิเ คราะห ถึ งค า ความ
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เชื่อมั่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการวัด โดยกําหนดวา คาสถิติทดสอบ t ที่มีคามากกวา 1.96 แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หากคาสถิติทดสอบ t มีคาอยูระหวาง -1.96 – 1.96 แสดงวายังไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การรายงานผลการ
ของสมการโครงสรางความสัมพันธของแบบจําลองการวัด (Measurement equation) และ สมการโครงสราง (Structural
Equation) ที่อธิบายใหเห็นถึงแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ (Structural Equation Model)
สมการเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุ (Indepdndent Variable) ที่สงผลทางตรง
(Direct Effect) ตอตัวแปรแฝงเชิงผล (Dependent Variable) ในแบบจําลองที่พัฒนาและปรับแกแ ลว (Adjust
Model)
lifqual = 0.49*healfac + 0.49*govfac + 0.30*ecofac + 0.40*relafac
(0.071)
(0.050)
(0.15)
(0.06)
6.25
6.22
2.02
6.54
+ 0.69*abifac, Errorvar.= 0.61 , R² = 0.39……………………………………………………………1
(0.22)
(0.083)
3.09
7.35
สมการ 1 แสดงใหเห็นวาปจจัยสุขภาพ (healfac) ปจจัยนโยบายรัฐบาล (govfac) ปจจัยเศรษฐกิจของครอบครัว
(ecofac) ปจจัยสัมพันธภาพทางสังคม (relafac) ปจจัยความรูความสามารถ (abifac) มีอิทธิพ ลทางตรงต อ คุ ณภาพชี วิต
(lifqual) ที่คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .49 .34 .30 .40 และ 69 ตามลําดับ อยา งมีนั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน หรือทํานาย คุณภาพชีวิต (lifqual) ไดรอยละ 69
หลังจากที่ไดขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัยแลว ผูวิจัยจึงไดพัฒนา IE Model
เปนรูปแบบการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ป ต ตานี ยะลาและ
นราธิวาส ดังนี้
IE Model
นโยบายรัฐบาล

คุณภาพชีวิต
ผู้สงู อายุทีนับถือ
ศาสนาอิส ลาม
ใน 3 จ ังหว ัด
ชายแดนภาคใต้

การส่งเสร ิมสุขภาพ

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ร่างกาย

IE
จิตใจ

การประสาน
เครือข่ าย

ปัญญา
สภาพแวดล้อ ม
การดําเนิ นชี วิต

เศรษฐกิจของครอบครัว

สัมพันธภาพทางส ังคม

ความรู้ความสามารถ

สุขภาพ

ความสัมพ ันธ์
ทางส ังคม

ภาพที่ 3างเสริ
IE Model
IE Model เปนนวัตกรรมการสร
มคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส อยางมีกระบวนการ โดยมีตัวแปร ซึ่งประกอบดวย 1) ตัวแปรดานสุขภาพ 2) ตัวแปรดานนโยบาย
รัฐบาล 3) ตัวแปรดานเศรษฐกิจของครอบครัว 4) ตัวแปรดานสัมพันธภาพทางสังคม 5) ตัวแปรดานความรู ค วามสามารถที่
สงผลตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสงู อายุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ จากขอคนพบที่ไดตามวัตถุประสงคทางการวิจัย ซึ่งเปนผลการวิเคราะหขอมูลที่ได
ทั้งจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรดานสุขภาพในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
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ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ได ข อ ค น พบวา ตั วแปรด า น
สุขภาพของผูสงู อายุที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ที่ประกอบดวย ความรู
เกี่ยวกับสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพตนเอง และการสงเสริมสุขภาพจากหนวยงาน สามารถทําใหมีผลตอการสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งสอดคลองกับ จัน ทร เ พ็ ญ
ทะเรรัมย (2551) , รศรินทร เกรย และณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ (2555) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ ,เจริญ
ประทุมเทศ (2556),จีราพร ทองดี ดาราวรรณ รองเมือง ฉันทนา นาคฉัตรีย (2553) พบวา หากผูสูงอายุรูวิธีการดูแลสุขภาพ
และมีการสงเสริมสุขภาพจากคนรอบขางทําใหผูสงู อายุมีสุขภาพดีขึ้น และสอดคลองกับ Isaia G, Mondino S, Germinara
C, Cappa G, AimoninoRicauda N, Bo M, et al. (2011) ; Isenring EA, Banks M, Ferguson M, Bauer JD. (2012); Ji
L, Meng H, Dong B. (2012) ที่ศึกษาเรื่อง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ในผู สู งอายุ ส วนใหญ จะมี
ปญหาเรื่องของสุขภาพ หากผูดูแลชวยเหลือในเรื่องของสุขภาพจะทําใหผูสุ.อายุมีคุณภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น ได ส วน Kuzuya M,
Kanda S, Koike T, Suzuki Y, Satake S, Iguchi A. (2005) ; Langkamp-Henken B, Hudgens J, Stechmiller JK,
Herrlinger-Garcia KA. (2005) ; Lelovics Z, Bozo RK, Lampek K, Figler M.(2009) ศึกษาเกี่ย วกั บ อาหารที่ จะทํ า ให
ผูสูงอายุมีสุขภาพดี พบวา อาหารที่ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีตองดูใหเหมาะสมกับโรคที่ผูสูงอายุเ ป น อยู แต ส วนใหญ ต อ งมี
พื้นฐานของอาหารหลักที่ตองใหรับประทานตามความเหมาะสม นอกจากนั้น Patrícia Aparecida Barbosa Silva (2016);
Stellefson, M., Chaney, B., Barry, A. E., Chavarria, E., Tennant, B., WalshChilders, K., & ... Zagora, J. (2013)
ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและการจัดการตนเองในการเปนโรคเรื้อรังของผูสูงอายุ พบวา สุข ภาพมีสวนสําคั ญ ที่ ทํ า ให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดในชีวิตประจําวันและสรางประโยชนใหกับตนเอง ครอบครั ว ชุ มชน
และสังคมไดอีกดวย
2. การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรดานนโยบายรัฐบาลในการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ไดขอคนพบวา ตั วแปร
ดานนโยบายรัฐบาล ที่ประกอบดวย การสงเสริมสุข ภาพกาย การสงเสริมสุขภาพจิตและการดําเนินชีวิต สามารถทําใหผูสงู อายุ
ไดรับสวัสดิการและความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตมากขึ้น มีผลตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่นับถือศาสนา
อิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งสอดคลองกับ Darlene Mara dos Santos Tavares ,
Thaís Gabriela Cruz Matias , Pollyana Cristina dos Santos Ferreira , Maycon Sousa Pegorari , Janaina Santos
Nascimento , Mariana Mapelli de Paiva , (2016) ที่ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต และความภูมิใจในตนเองของผูสูง อายุ
พบวา การชวยเหลือของรัฐบาลที่ทําใหผสู ูงอายุมีสุขภาพ มีงานทํา และมีรายไดทําใหผสู ูงอายุรูสกึ ภูมิใจในตนเอง เห็นตนเองมี
คุณคามากขึ้ น และสอดคล อ งกั บ Pilar Escuder-Mollon, Salvador Cabedo (2013) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณภาพชี วิต และ
การเรียนรูของผูสูงอายุ พบวา โอกาสในการเรียนรูเพือ่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชนเรียนรูเรื่องสุขภาพ และการทํางานตามความ
เหมาะสมของสภาพรางกายที่รัฐบาลใหความชวยเหลือจะสรางความเปนอยูของผูสูงอายุใหดําเนินชีวิตมีความสุขมากขึ้น สวน
Aguilera Hermida, Ana Patricia (2016) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผูสูงอายุใหมีคุณภาพชี วิต ที่ ดี พบวา รั ฐ บาลต อ งเป น
หนวยงานหลักในการดูแลผูส ูงอายุใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข นอกจากนั้น Owiny, Sylvia A (2017) ; Appelt, Lianne
C.(2016) ;Jee Hoon Park, KyongWeon Lee, Holly Dabelko-Schoeny (2016) ; Gallegos-Carrillo K., Mudgal
J., Sánchez-García S., Wagner F. A., Gallo J. J., Salmerón J., García-Peña C. (2009) ศึกษาเรื่ อ ง การศึ ก ษา การ
เรียนรูจากสังคมออนไลน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูใ หญและผูส ูงอายุ พบวา รัฐบาลและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของควรมีสวน
รวมในการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุใหเรียนรูจากสังคมออนไลนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรดานเศรษฐกิจของครอบครัวในการสรางเสริม
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คุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ได ข อ ค น
พบวา ตัวแปรดานเศรษฐกิจของครอบครัว ที่ประกอบดวย เศรษฐกิจครอบครัวที่สงเสริมสุขภาพกาย เศรษฐกิ จครอบครั วที่
สงเสริมสุขภาพจิต และเศรษฐกิจครอบครัวที่สงเสริมคุณภาพชีวิตสามารถทําใหผูสูงอายุสามารถเลือกใชบริการสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีผลตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ป ต ตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่ งสอดคล อ งกั บ Ireland, T. D., & Spezia, C. H. (2014); Merriam S. B., Kee
Y. (2014) ที่ไดศึกษาเรื่อง โอกาสและการเรียนรูของผูสูงอายุ พบวา การที่ผูสูงอายุจะไดมีโอกาสเรียนรูทั้งเรื่องสุขภาพและ
การดําเนินชีวิตที่ดีอยางสะดวกสบาย เศรษฐกิจของครอบครัวเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนใหใชบริการเกี่ยวกับการเรียนรู
และการดูแลสุขภาพตนเอง และสอดคลองกับ Ohio Department of Aging. (2016) ; Tam M. (2012) ที่ศึกษาเรื่ อ งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุดวยการเรียนรู พบวาปจจัยสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้งดานสุข ภาพและการสราง
งานหลังเกษียณไดนั้น รายไดของครอบครั วเป น ส วนหนึ่ งที่ ส นั บ สนุ น ให ผู สู งอายุ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จกรรมต า งๆ ได ส วน
Thomas P. A. (2011) ; U.S. Census Bureau (2014) ศึกษาเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในสังคมของผูสูงอายุและคุณภาพชีวิต
พบวา ในการมีสวนรวมทางสังคมของผูส ูงอายุการสนับสนุนจากครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ หากครอบครัวไมมีความพรอมในเรื่อง
คาใชจาย โอกาสในการทํากิจกรรมสังคมก็นอ ยแตหากครอบครัวมีความพรอมทางดานการเงินก็สามารถเขารวมกิจกรรมสังคม
ไดอยางไมมีปญหา นอกจากนั้น Regina Hernández2016 ; Baker, P., Bricout, J., Moon, N., Coughlan, B., & Pater, J.
(2013) ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวที่สงเสริมดานการศึกษาและการใชเทคโนโลยีใหกับผูส ูงอายุ พบวา การสงเสริมดาน
การศึกษาและการใชเทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุขึ้นอยูกับความพรอมของครอบครัวทั้งดานการเงินและโอกาส
4. การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรดานสัมพันธภาพทางสังคมในการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ไดขอคนพบวา ตัวแปร
ดานสัมพันธภาพทางสังคมของผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ที่
ประกอบดวย ดานสัมพันธภาพของสังคมในครอบครัว สัมพันธภาพสังคมในชุมชน และสัมพันธภาพสังคมในประเทศชาติแ ละ
ภูมิภาค สามารถทําใหผูสูงอายุมีความภูมิใจ มีความสุขจากการไดมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น ๆ ยิ่งไดสรางประโยชนใหกับผูอื่น ยิ่ง
สรางความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเองมากยิ่งขึ้น มีผลตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่ งสอดคล อ งกั บ Barnard, Y., Bradley, M. D., Hodgson, F., &
Lloyd, A. D. (2013); Chakraborty, R., Vishik, C., & Rao, H. (2013) ที่ไดศึกษาเรื่อง การเรียนรูในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารในสังคมและการสรางสัมพันธภาพทางสังคม พบวา การที่ผูสูงอายุไดใชเทคโนโลยีในการสื่อสารสรางสัมพันธภาพ
กับคนอื่น เปนการสรางความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ ทั้งยังสอดคล อ งกั บ Chen, Y., Lee, B. D., & Kirk, R.
M., (2013); Tsai, T., Chang, H., & Ho, Y. (2016); Lenstra, N. (2016); Nef, T., Ganea, R. L., Müri, R. M., &
Mosimann, U. P. (2013) ที่ศึกษาเรื่องการใชอินเตอรเน็ตในผูสูงอายุเพื่อสื่อสารและสรางสัมพันธภาพในครอบครัว พบวา
ผูสูงอายุมีความสุข อบอุนใจมากขึ้นเมื่อไดใชอินเตอรเน็ตกั บ คนในครอบครั ว ส วน Chiu, C., Hu, Y., Lin, D., Chang, F.,
Chang, C., & Lai, C. (2016); Díaz-López, J. D., López-Liria, R., Aguilar-Parra, J., & Padilla-Góngora, D.
(2016).ศึกษาเกี่ยวกับ ความตองการในการใชโทรศัพทมือถือในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ของผูสู งอายุ พบวา นอกจากนั้ น
Chonody, J., & Wang, D. (2013); Dauenhauer, J., Steitz, D. W., & Cochran, L. J. (2016); Yamashita, T., López,
E., Keene, J., & Kinney, J. (2015) ศึกษาเรื่องการมีกิจกรรมรวมกันในผูสูงอายุและมุมมองโอกาสการเรี ยนรู ใ นผู สู งอายุ
พบวา ผูสูงอายุสามารถรวมกิจกรรมการเรียนรูแ ละกิจกรรมทางสังคมอยางมีความสุขเพราะไดมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น ๆ ทําให
รูสึกชีวิตมีคุณคา เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
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5. การอภิปรายผล อิทธิพลของตัวแปรดานความรูความสามารถในการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ไดขอคนพบวา ตัวแปร
ดานความรูความสามารถของผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ที่
ประกอบดวย ความรูความสามารถดานสุขภาพ ความรูความสามารถดานการดําเนินชีวิต ความรูความสามารถด า นคุ ณภาพ
ชีวิต ทําใหผูสูงอายุสามารถมีชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในการสรางประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวและสังคม มีผลตอการสร า ง
เสริมคุณภาพชีวิตผูสงู อายุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งสอดคลองกับ
Formosa, J. (2012); Huber, L., & Watson, C. (2014); Hur, M. (2016); NOAH LENSTRA 2016; Burgess, L., Hasan,
H., & Alcock, C. (2013) ที่ไดศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีในการเรียนรูใหกั บ ผู สู งอายุ เ พื่ อ เพิ่ มขี ด ความสามารถ พบวา
ผูสูงอายุมีความสามารถในการเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดานสุขภาพและการดําเนินชีวิตตามที่ตองการ ทําใหมีความสุข
มากขึ้ น และสอดคล อ งกั บ Istance, D. (2015); Kolb, P., & Conway, F. (2015) ; Merriam, S. B., & Kee, Y. (2014);
Formosa, M. (2013); Friemel, T. N. (2014) ที่ศึกษาเรื่อง การเรียนรูในวัยชรา พบวาความรูสวนใหญเปนเรื่องของการดูแล
สุขภาพตนเอง และสามารถชวยเหลือตนเองทั้งการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่ถกู สวนและการพักผอนที่เหมาะสม
ส วน Patomella, A., Kottorp, A., & Nygrd, L. (2013); Satariano, W., Scharlach, A., & Lindeman, D. (2014);
Freddolino, P. P., Lee, V. W., Law, C. K., & Ho, C. (2010) ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบและการเรียนรูดานเทคโนโลยี
ใหกับผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี สามารถเรียนรูดานเทคโนโลยีสมัยใหมไดรวดเร็วและสามารถใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคเพื่อตนเองได นอกจากนั้ น Kumar, S., Ureel II, L. C., King, H., & Wallace, C. (2013); William A. Scerra
(2016) ศึกษาเรื่อง อุปสรรคในการใชดิจิทัลในผูสูงอายุ และการใชเทคโนโลยี ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น พบวา ผู สู งอายุ ส ามารถใช
เทคโนโลยีในกรณีฉุกเฉินเพื่อชวยเหลือตนเองและผูอื่นได เปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะ
จากการทําวิจัยเรื่อง แบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส นั้น ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ จากงานวิจัยทําใหพบวา การสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส มีความสัมพันธกับตัวแปรดานสุขภาพ ดานนโยบายรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ดานสัมพันธภาพทางสังคมและความรูความสามารถของผูสูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ดังนั้น ผูวิจัยขอเสนอแนะเชิงวิชาการ คือ รัฐบาล โดยกระทรวงพัฒนาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเอกชนและองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่
นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ควรสนับสนุนดานการสงเสริมสุขภาพ การมี
รายได การทํางานที่เหมาะสมกับสภาพรางกายและความรูความสามารถ โดยการบูรณาการทั้งดานโครงการและงบประมาณ
ในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เปนสิ่งที่สืบเนือ่ งจากดานวิชาการ ซึ่งมีความสําคัญตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ ที่
นับถือศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยรัฐบาลและเอกชนควรกําหนดนโยบาย
ความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นับถือ ศาสนาอิ ส ลาม ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ใหมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม และ
สามารถรวมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ปริมาณอุปสงคและสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานี
อรัญ ขวัญปาน, ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
aran.kw@ssru.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษา เรื่อง ปริมาณอุปสงคและสภาพปญ หาของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานี มีวัต ถุ ป ระสงค
เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตของกลุมสินคาวิสาหกิจชุมชน ความตอ งการและศั ก ยภาพที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การรวบรวมการ
กระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน และวิเคราะหสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชน ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูซื้อสินคาตาม
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญจากตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จํานวน 400 คน ผู ผ ลิ ต กํ า หนด
ตามสัดสวนของขนาดกลุมวิสาหกิจชุมชนจาก 39 กลุมผลิตภัณฑ ไดกลุมตัวอยางจากผูผลิตจํานวน 120 คน กลุ มพ อ ค า คน
กลาง 15 คน และพอคาปลีก 25 คน ใชการเลือกแบบเจาะจงอาศัยผูมีสวนไดสวนเสียในสินคาวิสาหกิจชุมชน
พบวา ปริมาณอุปสงค (Demand) สินคาวิสาหกิจชุมชน จุดกระจายและจุดขายสินคาในจังหวัด อุ ด รธานี จากจุด
กระจายและจุดขายสินคาทั้งหมด 44 จุด ความตองการซื้อสินคาจากวิสาหกิจชุมชนของนักทองเที่ ยวประมาณ 73 % ของ
นักทองเที่ยวทั้งหมด และมีอุปสงคประมาณ 3 ชิ้น/คน/ป มีนักทองเที่ยวซื้อมากที่สุด 5 ชิ้น คือเกลือสปา
กลุมผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนมีปญหาด า นวิธีก ารผลิ ต และเครื่ อ งจัก รหรื อ เทคโนโลยี มากที่ สุ ด เท า กั บ 81 คน
รองลงมาคือปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานแรงงานเทากับ 74 คน จากกลุมตัวอยาง 120 คน ปญหาประเด็นตางๆ 2 อัน ดั บ
แรกของแตละดาน กลุมผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนมีปญหาดานขาดแคลนวัตถุดิบมากที่สุด รองลงมาวัตถุดับมีราคาแพงและ
วัตถุดิบมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ ปญหาดานแรงงานมากที่สดุ ในเรื่องขาดแคลนแรงงานและคาจางแรงงานแพง ปญหาดานวิธีการ
ผลิตและเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีในเรื่องอัตราการผลิตต่าํ มากทีส่ ุด รองลงมาเรื่อง คาใชจายสูง ปญหาดานผลิตภัณฑ (ไมรวม
บรรจุภัณฑ) เรื่องการกําหนดราคาผลิตภัณฑและการพัฒนา/มาตรฐานคุณภาพ ปญหาดานบรรจุภัณฑมากที่สุดในเรื่ อ งการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ รองลงมาเรื่ อ งบรรจุภั ณฑ ไ มเ ด น สะดุ ด ตา ป ญ หาด า นการตลาดส วนใหญ เ รื่ อ งขาดค า ใช จา ยในการ
ประชาสัมพันธ การตั้งราคาจําหนายตามราคาตลาดกลาง และไมทราบชองทางการตลาด
คําสําคัญ : ปญหาวิสาหกิจชุมชน
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Demand and Problematic of Community Enterprise at Baandung District, Udon Thani province
Aran Kwanpan, Prungsak Ataput
Faculty of Industrial and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
aran.kw@ssru.ac.th
Abstract
The objectives of this project are to study about demand and problems of community
enterprises for Baan Dung,Udon Thani province, potential of the community enterprise which produce
cluster products, needs and potential that have related with collecting community enterprise products
and analyze problems of community enterprise. Sample groups are 400 customers around major tourist
attractions that important places. Manufacturers index by size proportions of community enterprises from
39 product groups revealed 120 persons, 15 wholesaler and 25 retailers via choosing specific through
stakeholders in community enterprises products.
The results found that demand of community enterprises products, distribution points and selling
points in Udon Thani province from distribution points and selling points were totally 44 points, demand
to buy products from community enterprises are about 73% of total tourists with 3 pieces / year. Salt
spa is the most sales product. The most problems are about production methods, machine or technology
( 81 persons), subordinating problem about labor (74 persons). Problem topics were lack of raw materials,
they were too expensive and their qualities were not stable: labor lacking (hired cost is high), high cost
rates of production methodology and machine, the standard of product pricing, development and quality
(not included packaging), packaging wasn't attractions. Marketing problems were lack of advertising
expenses, product pricing and market channels.
Keywords: problematic enterprise products.
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บทนํา
ปจจัยดานเทคโนโลยีเปนแรงขับสําคัญใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถเขาสูการคานานาชาติไดหลาย
รูปแบบ ทั้งนี้อาศัยการสื่อสารถึงกันยิ่งขึ้น เครื่องมือการสื่อสารแบบใหม เชน อินเตอรเน็ตชวยลดตนทุนในการติดตอและสราง
เครือขาย รวมถึงความสะดวกสบายในการเขาถึงธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเปนพันธมิต รอย า งไร อุ ป สรรคทางภู มิศ าสตร อ ย า ง
สิ้นเชิง ในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการเผยแพรสินคาที่เปนผลิตภัณฑเ ฉพาะตลาด ทั้ งทางผลิ ต ภั ณฑ แ ละ
เทคโนโลยีสูตลาดสากล การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนนั้น พบวามีปญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัดการ การตลาด เปน
เหตุใหวิสาหกิจชุมชนสวนใหญไมประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะขาดความรูเกี่ยวกับทั ก ษะการบริ ห ารจัด การธุร กิ จ การ
พัฒนาผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพตามที่ตลาดสวนใหญตองการนอกจากนี้ทางกลุมยังตอ งการช อ งทางการตลาดเพิ่ มขึ้ น สิ่ ง
เหลานี้เปนผลใหกลุมวิสาหกิจชุมชนยังมีปญหาซึ่งไมสามารถพัฒนาไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางเปนระบบเพื่อ
ความยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ปญหาที่สําคัญของกลุม ผูผลิตภัณฑในชุมชน สวนใหญมีปญหาดานการจัดการทรัพยากร และการตลาด กลุมผูผลิต
ไมสามารถกระจายสินคาไดมากเทาที่ควรและสวนใหญยังไมเปนที่รูจักของกลุมคนทั่วไป ผูที่จะมาซื้อสินคาตอ งมาซื้ อ ที่ บ า น
ของชาวบานตามกลุมผลิต นําสงลูกคาเองบาง ฝากขายขางทางบาง หรือฝากขายตามแหลงทองเที่ยวเทานั้น ทําใหผลิตภัณฑ
ไมมีชองการการจัดจําหนายทางอืน่ การที่ลูกคามารับเองก็เกิดผลกระทบเรื่องราคา การสงใหลูกคาที่อยูหางไกลก็เสียคาใชจาย
สูงเพราะสงจํานวนนอยมีตนทุนเรื่องคาเชื้อเพลิงที่สูงแตสงถี่ ดังนั้นจึงเป น ป ญ หาอย า งมากสํ า หรั บ กลุ มวิส าหกิ จชุ มชนใน
ทองถิ่น ซึ่งสวนมากมีจํานวนเงินทุนเริ่มตนหรือทุนหมุนเวียนไมมาก กลุมผูผลิตดังกลาวจะมีความเสี่ยงตอการขาดทุนและอาจ
สงผลถึงการเลิกกิจการทําใหสมาชิกภายในกลุมเกิดผลกระทบ
จากสถานการณดังกลาวขางตนนี้ จึงอาจวิเคราะหไดวาการทราบถึงปริมาณอุปสงคของสินคา การทราบถึงศักยภาพ
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนตลอดจนถึงการมีจุดกระจายสินคา มีสวนชวยในการกระจายสินคาไดมากขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหมเขา
มามีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบันอยางมาก ดวยจังหวัดอุดรธานีมีโอกาส ศั ก ยภาพ จุด เด น และความ
พรอมตางๆ ในดานเศรษฐกิจ การคาขาย การบริการ สามารถพัฒนาเปนศูนยกลางธุรกิจพาณิชย การบริก าร การคมนาคม
ขนสง การทองเที่ยว การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเชื่อมโยงกลุมประเทศอินโดจีนได ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาอุปสงคของสินคาวิสาหกิจชุมชน สภาพปญ หาวิส าหกิ จชุ มชน และทํ า เลที่ ตั้ งศู น ย ก ารรวบรวมการ
กระจายสินคาวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมของอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับ
ทองถิ่นและตลาดอาเซียน จะสงผลใหผลิตภัณฑชุมชนสามารถอยูรอดไดในสถานการณปจจุบันอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกชุมชน
วัตถุประสงคของการวิจัย/AIMS
1. เพื่อศึกษาความตองการสินคาของกลุมสินคาวิสาหกิจชุมชน อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและทําเลที่ตั้งศูนยการรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชนของอําเภอบานดุง จังหวัด
อุดรธานี
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อการพัฒนา โดยผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนวิธีการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอคนพบเกี่ยวกับขอมูลพืน้ ฐานดานการกระจายสินคา ขอมูลการตลาดของผลิตภัณฑชมุ ชน ขอมูลพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑ
ในชุมชน ศักยภาพการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อนําขอคนพบที่ได ไปเปนแนวทางในการวิเ คราะห ค วามต อ งการและสภาพ
ปญหา ทําการศึกษาใน 13 ตําบล ของอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด วยการคาดการณป ริ มาณอุ ป สงค สิ น ค า
วิสาหกิจชุมชนจากจํานวนนักทองเที่ยว ศึกษาบริบททองถิ่นของวิสาหกิจชุมชน จากกลุมสินคาวิสาหกิจชุมชน อําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 39 กลุม คือ ผาขาวมา ผาคลุมไหล ผามัดหมี่ยอมครามสี เสื้อผาสําเร็จรูป ผาทอลายขัด ผาถุงมัดหมี่
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ผาขาวมาไหม ผาไหมมัดหมี่ ผาพันคอ เสื้อไหมพรม ผาขาวมาฝาย ผาไหม กระเปาถัก เสื้อถัก กระเปาถัก ผาหมี่ขิด ผาขาวมา
ทอมือ กระเปา กางเกงผาขาวมา กระเปาผา ผามัดหมี่ หมอนขิด หมอนสามเหลี่ยม กระเปาสตางค เสื่อกกพับ ผลิตภัณฑจาก
มุกประดับ เสนไหม เสื่อกกพับปกนิก ผาหมทอมือ ยาม เสื่อกกพับลายขิด เสื่อกก เสื่อขิด เสื่อกกพับ หมอนสม็อค กระเป า
อเนกประสงคจากเสนหมัน มวยนึ่งขาว เสื่อพับ และดอกไมจันทน วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิธ ีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาปริมาณอุปสงค สินคาวิสาหกิจชุมชนและศักยภาพในการผลิตของ
กลุมสินคาวิสาหกิจชุมชนอุปทาน ไดจากจํานวนนัก ท อ งเที่ ยว โดยกํ า หนดขนาดกลุ มตั วอย า งด วยการหาค า จากตาราง
สําเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทําใหไดข นาดของกลุมตัวอยางที่สามารถเชื่อถือไดจํานวน 400 คน
ซึ่งใชเทคนิคการสุมตัวอยางพิจารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling) ที่เปนนักทองเที่ยวในแหล งท อ งเที่ ยวที่
ผูผลิตนําสินคาไปจําหนาย
1.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาบริบท สภาพปญ หา การรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน
และการศึกษาทําเลที่ตั้งกลุมสินคาวิสาหกิจชุมชน ไดแก ผูผลิต พอคาคนกลาง และพอคาปลีก โดยกําหนดตามสัดส วนของ
ขนาดกลุมวิสาหกิจชุมชนจาก 39 กลุมผลิตภัณฑ ไดกลุมตัวอยางจากผูผลิตจํานวน 120 คน กลุมพอคาคนกลาง 15 คน และ
พอคาปลีก 25 คน ใชการเลือกแบบเจาะจงอาศัยผูมีสวนไดสวนเสียในสินคาวิสาหกิจชุมชน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม
2.1.1 สําหรับศึกษาปริมาณอุปสงค (Demand) สินคาวิสาหกิจชุมชนจากจํานวนนักทองเที่ยวตามแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ
2.1.2 สําหรับศึกษาสอบถามกลุมเปาหมายจุดกระจายสินคาทีน่ ําสินคาไปรวมเพื่อกระจายสูจุดขายสินคาซึ่ง
จุดกระจายสินคา จุดที่นาํ สินคาไปวางขายแบงออกเปน ศูนยการสินคา OTOP สถานที่ทองเที่ยว และสถานีขนสงทางบก
อากาศและทางน้าํ ของจังหวัดอุดรธานี
2.2 แบบสัมภาษณ สําหรับศึกษาบริบท สภาพปญหาและการรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน
2.3 เครือ่ งมือกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตร GARMIN รุน Oregon® 650 Thai และโปรแกรมคอมพิวเตอร
Logware Version 3.0 และ ArcView GIS Extension Network Analysis สําหรับวิเคราะหขอ มูลกําหนดตําแหนงที่
เหมาะสมของศูนยรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน
2.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณและสอบถามนัน้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพเปนลําดับขั้นดังตอไปนี้
2.4.1 ศึกษาเอกสาร บทความ และรายงานวิจัยเปนการคนควาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดปจจัยที่
เกี่ยวของ แลวกําหนดกรอบแนวความคิดและขอบเขตในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
2.4.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสรางเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย แลวนําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเ ชี่ยวชาญเพื่อทําการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
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2.4.3 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นจากการศึกษาขอมูลไปใหผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน ทํา การ
ตรวจสอบความเหมาะสม ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการสอบถาม จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง โดย
คํานวณคา IOC (Index of item Objective Congruence)
2.4.4 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ไดผา นการตรวจสอบแกไขปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญไปใชกบั กลุม
ตัวอยางในการหาอุปสงคจํานวน 400 ชุด และศึกษาบริบทและการรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน 40 ชุด สภาพ
ปญหาสินคาวิสาหกิจชุมชน จํานวน 120 ชุด
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การคาดการณปริมาณอุป สงค (Demand) กํ า หนดตั วอย า งของจุด กระจายและจุด ขายสิ น ค น โดยกลุ ม
ตัวอยางของจุดกระจายและจุดขายสินคา คือ 1) ศูนยขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ OTOP 2) สถานที่ ท อ งเที่ ยว 3)
สถานีขนสงตาง ทั้งทางบก ทางอากาศ 4) หางสรรพสินคา 5) ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ผลิตสินคา นําขอมูลจากแบบสอบถามที่
ไดจากนักทองเที่ยวมาทําการ Recode และกรอกขอมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel 2017 เพื่อเตรียมการวิเคราะห
3.2 การศึกษาบริบท สภาพปญหาและการรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน จากผูผลิต กลุมพอคาคน
กลาง และพอคาปลีก นําขอมูลจากแบบสัมภาษณมาทําการ Recode และกรอกข อ มูล ลงในโปรแกรม Microsoft Excel
2017 เพื่อเตรียมการวิเคราะห
3.3 เก็บพิกัดจุดตําแหนงที่ตั้งของกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 39 กลุม ประกอบดวย ผาขาวมา ผาคลุมไหล ผามัดหมี่
ยอมครามสี เสื้อผาสําเร็จรูป ผาทอลายขัด ผาถุงมัดหมี่ ผาขาวมาไหม ผาไหมมัดหมี่ ผาพันคอ เสื้อไหมพรม ผาขาวมาฝาย ผา
ไหม กระเปาถัก เสื้อถัก กระเปาถัก ผาหมี่ขิด ผาขาวมาทอมือ กระเปา กางเกงผาขาวมา กระเป า ผ า ผ า มัด หมี่ หมอนขิ ด
หมอนสามเหลี่ยม กระเปาสตางค เสื่อกกพับ ผลิตภัณฑจากมุกประดับ เสนไหม เสื่อกกพับปกนิก ผาหมทอมือ ยาม เสื่อกกพับ
ลายขิด เสื่อกก เสื่อขิด เสื่อกกพับ หมอนสม็อค กระเปาอเนกประสงคจากเสนหมัน มวยนึ่งขาว เสื่อพับ และดอกไมจัน ทน
นําเขาพิกัดโดยโปรแกรม ArcGIS และเก็บขอมูลจากสมาชิกกลุมเพื่อนําขอมูลไปประเมินระดับศั ก ยภาพของกลุ มวิส าหกิ จ
ชุมชน
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหแ บบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social
Science for Windows) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติพ ื้นฐาน ไดแ ก คา
รอยละ (Percentage) การหาค า เฉลี่ ย (Mean/Average) สํ า หรั บ การจัด การและการคํ า นวณ วิเ คราะห ห าทํ า เลที่ ตั้ งที่
เหมาะสมดวยโปรแกรม ArcGIS สรุปผลในเชิงการเปรียบเทียบ โปรแกรม Microsoft Word 2017 สําหรับจัดทําเอกสารและ
รายงานการวิจัย โปรแกรม Microsoft Excel 2007
ผลการวิจัย
1. คาดการณปริมาณอุปสงค (Demand) สินคาวิสาหกิจชุมชนจากจํานวนนักทองเที่ยว
จุดกระจายและจุดขายสินคาในจังหวัดอุดรธานี มี 5 ประเภท คือ 1) สถานีขนสงตางๆ ไดแก สถานีขนสง สถานี
รถไฟ สนามบิน 2) หางสรรพสินคา สําหรับจุดกระจายสินคาและจุดขายสินคา ไดแก บิ๊กซีเอ็กซตราสาขาอุดรธานี Central
Udon Thani ตั้งงี่สุนซูเปอรสโตร ยูดี ทาวน และดูโฮม 3) ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ผลิตสินคา ทั้ง 12 ตํ า บล 1 เทศบาลของ
อําเภอบานดุงมีผลิตภัณฑที่ผลิตบางสวนไวจําหนาย ณ แหลงการผลิต ยกเวน ตํ า บลถ อ นนาลั บ ทํ า เกี่ ยวกั บ ผลิ ต ภั ณฑ งาน
ประดับมุกไมมีสินคาไวจําหนายเพราะการทําเครือ่ งประดับมุกนั้น ชางทําจะทําตามคําสัง่ ทําจากผูว าจาง โดยผูวาจางจะเปนคน
ออกแบบลวดลายแลวสั่งทําในปริมาณที่กําหนดและมารับกลั บ ทั้ งหมด 4) ศู น ย ข ายสิ น ค า “หนึ่ งตํ า บล หนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ ”
สําหรับจุดกระจายสินคาและจุดขายสินคา ของสํานักพัฒนาชุมชนอําเภอบานดุง กลุมผูประกอบการ OTOP ของอําเภอบาน
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ดุง จังหวัดอุดรธานี จาก 13 ตําบล 1 เทศบาล จะนําสินคาที่ผลิตไดมาวางขายที่สํานักพัฒนาชุมชนอําเภอบานดุง 5) สถานที่
ทองเที่ยว สําหรับจุดกระจายสินคาและจุดขายสินคา จํานวน 6 แหลงทองเที่ยว ไดแก คําชะโนด บานเชี ยง วัด โพธิ์ส มภรณ
ศาลหลักเมือง หนองประจัก และอางน้ําพาน มีการวางขายสินคาจากวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด
ปริมาณอุปสงค (Demand) สินคาวิสาหกิจชุมชน จากจุดกระจายและจุดขายสินคาทัง้ หมด 44 จุด ความตองการซื้อ
สินคาจากวิสาหกิจชุมชนของนักทองเที่ยวประมาณ 73 % ของนักทองเที่ยวทั้งหมด 1250 คน และมีอุปสงคประมาณ 3 ชิ้น/
คน/ป มีนักทองเที่ยวซื้อมากที่สุด 5 ชิ้น คือเกลือสปา
2. บริบทสภาพปญหาและทําเลที่ตั้งศูนยการรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน
สินคาที่ผลิตไดสว นใหญพอ คาเขามารับซื้อถึงที่และมีลูกคาเขามารับถึงที่ ผูรับซื้อสินคาจากกลุมวิสาหกิจชุมชน
เปนพอคาคนกลางและพอคารับซื้อจุดรับซื้อทั่วไป สวนใหญเปนขาประจําในการรับซื้อ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขายสิ น ค า
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา โดยนําไปขายในแหลงทองเทียวที่คนนิยมไปเที่ยวและมีการใชสื่อออนไลน ซึ่งมีการรวมกลุมกันขาย
มีกวิธีการคัดแยกคุณภาพสินคา พื้นที่ผลิตสวนใหญเปนกรรมสิทธที่ดิน/บานของตัวเอง การจางแรงงานสวนใหญไมจางแตใช
แรงงานในครัวเรือน มีการพัฒนาวิธีการทําใหสินคามีคุณดีขึ้นโดยมีการนําความรู/เทคโนโลยีๆ เขามาปรับปรุงวิธีการงาน
แหลงซื้อสินคาวิสาหกิจชุมชนของพอคาปลีกจะมาซื้อจากผูผ ลิตโดยตรงและซื้อจากพอคาคนกลาง วิธีการชําระคา
ซื้อสินคาจากผูผลิตสินคาวิสาหกิจชุมชนสวนใหญจายเงินสด วิธีการเลือกซื้อสินคาจากผูผลิตสินคาวิสาหกิจชุมชนมาขายดู ที่
ราคาเปนสําคัญ รองลงมาคือเลือกจากเจาประจําและเลือกที่คุณภาพ การเดินทางไปซือ้ สินคาวิสาหกิจชุมชนดวยรถของตัวเอง
การเตรียมสินคาวิสาหกิจชุมชนกอนออกมาขายการเช็ดทําความสะอาด และตรวจสอบคุณภาพกอน
พอคาทําธุรกิจในฐานะเรซื้อเปนสวนใหญ รองลงมาเปนพอคาคนกลางและเปนเถาแกสวนนอ ย ชนิ ด ของสิ น ค า
วิสาหกิจชุมชนที่ขายเปนหลักผาไหมมัดหมี่ ผาพันคอ ผาขาวมา ผาขาวมาไหมและหมอนขิด เสื่อกกพับและหมอนสามเหลี่ยม
กลุมผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนมีปญหาดานวิธีการผลิตและเครื่ อ งจัก รหรื อ เทคโนโลยี มากที่ สุ ด เท า กั บ 81 คน
รองลงมาคือปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานแรงงานเทากับ 74 คน จากกลุมตัวอยาง 120 คน ปญหาประเด็นตางๆ 2 อัน ดั บ
แรกของแตละดาน พบวา ปญหาของวิสาหกิจชุมชนด า นวัต ถุ ดิ บ รองลงมาวัต ถุ ดั บ มีร าคาแพงและวัต ถุ ดิ บ มีคุ ณภาพไม
สม่ําเสมอ ปญหาดานแรงงานมากที่สุดในเรื่องขาดแคลนแรงงานและคาจางแรงงานแพง ปญหาดานวิธีการผลิตและเครื่องจักร
หรือเทคโนโลยีในเรื่องอัตราการผลิตต่ํามากที่สุด รองลงมาเรื่อง คาใชจายสูง ปญหาดานผลิตภัณฑ (ไมรวมบรรจุภัณฑ) เรื่อง
การกําหนดราคาผลิตภัณฑและการพัฒนา/มาตรฐานคุณภาพ ปญหาดานบรรจุภัณฑมากที่สุดในเรื่องการพัฒนาบรรจุ ภั ณฑ
รองลงมาเรื่องบรรจุภัณฑไมเดนสะดุดตา ปญหาดานการตลาดสวนใหญเรื่องขาดคาใชจายในการประชาสัมพันธ การตั้งราคา
จําหนายตามราคาตลาดกลาง และไมทราบชองทางการตลาด แสดงขอมูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผลิตภัณฑ
ผาขาวมา
ผาคลุมไหล
ผามัดหมี่ยอมครามสี
ผาขาวมาไหม
ผาไหมมัดหมี่
เสื่อกกพับ
ผลิตภัณฑจากมุกประดับ
ผาพันคอ
หมอนขิด

จํานวนกลุมผลิตภัณฑชนิดเดียวกันที่มีปญ หาในดานตางๆ (ผลิตภัณฑละ 10 กลุม)
Mat
Lab
Met
Pro
Pac
Mar
รวม
7
7
7
7
4
6
38
5
5
5
6
5
4
30
7
4
5
6
5
4
31
8
5
7
6
5
5
36
5
6
6
5
7
4
33
6
6
10
4
5
4
35
4
9
4
8
7
6
38
6
5
9
7
5
4
36
5
10
7
4
6
4
36
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จํานวนกลุมผลิตภัณฑชนิดเดียวกันที่มีปญ หาในดานตางๆ (ผลิตภัณฑละ 10 กลุม)
Mat
Lab
Met
Pro
Pac
Mar
รวม
4
7
8
5
5
3
32
หมอนสามเหลี่ยม
4
5
6
6
3
7
31
ผาฝายยอมสีธรรมชาติ
เกลือสปา
5
5
7
3
4
5
29
66
74
81
67
61
56
405
รวม
หมายเหตุ Mat หมายถึง ปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานวัตถุดิบ
Lab หมายถึง ปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานแรงงาน
Met หมายถึง ปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานดานวิธีการผลิตและเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี
Pro หมายถึง ปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานผลิตภัณฑ (ไมรวมบรรจุภัณฑ)
Pac หมายถึง ปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานบรรจุภัณฑ
Mar หมายถึง ปญหาของวิสาหกิจชุมชนดานการตลาด
กลุมผลิตภัณฑ

ความคิดเห็นเรื่องทําเลทีต่ ั้งศูนยรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชนของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน พบวา
สวนใหญตองการที่บานศรีสามารถ ต.บานดุง รองลงมาตองการที่บานดงคํา ต.ศรีสุทโท ความคิดเห็นของพอ ค า ปลี ก พบวา
สวนใหญตองการที่บานดงคํา ต.ศรีสุทโท รองลงมาตองการที่บานโนนสะอาด ต.บานชัยความคิดเห็นของพอคานกลาง พบวา
สวนใหญมีความตองการใหมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชนต อ งการที่ บ า นศรี ส ามารถ ต.บ า นดุ ง
รองลงมาตองการที่บานโนนสะอาด ต.บานชัย แสดงขอมูลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความตองการศูนยรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน
ความตองการ
ที่ตั้งศูนยรวบรวมการกระจายสินคา
วิสาหกิจชุมชน
ผูผลิต
พอคาปลีก
พอคาคนกลาง
บานโนนสะอาด ต.บานชัย
8
6
3
22
2
4
บานศรีสามารถ ต.บานดุง
บานหนองลาด ต.ถอนนาลับ
5
4
2
บานดงคํา ต.ศรีสุทโท
16
8
3
7
3
2
บานกลวย ต.บานชัย
1
ไมตองการ
2
2
หมายเหตุ * เปนความเห็นของผูผ ลิต พอคาปลีก พอคาคนกลางที่ตอ งการมากที่สดุ

รวม
17
28*
11
17
12
5

การวิเคราะหทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนยรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
จะแบงเปน 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมดวยวิธีกําหนดจุด ศู น ย ก ลางของแรงโน มถ วง (Center of
Gravity Method) การประยุกตใชเทคนิควิธีการกําหนดจุดศูนยกลางของแรงโน มถ วง เป น แบบจํา ลองในการหาจุด ร วม
(Coordinates) บนแกน X, Y การคํานวณไดใชน้ําหนักของปริมาณผลผลลิตใน 5 วิสาหกิจชุมชนในการอางอิงระบบจุดพิกัด
จะอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) ผลการคํานวณไดพิกัดตามแนวแกน X (ลองติจูด)
เทากับ 103.2759034 และพิกัดตามแนวแกน Y (ละติจูด) เทากับ 17.72940078 หรือ ลองติจูดที่ 103 องศา 16 ลิปดา 33.2
ฟลิปดาและละติจูดที่ 17 องศา องศา 43 ลิปดา 45.8 ฟลิปดา ไดตําแหนงที่ตั้งอยูกลางอางเก็บน้ําทามะนาว ตํ า บลบ า นดุ ง
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี อยูหางจากทางหลวงชนบท 1.40 กม. อยูหางจากถนนเสนทางหมายเลข 2096 เปนระยะทาง
2.08 กม. จึงเลือกใชพื้นที่ใกลเคียงที่ตั้งอยูบนเสนทางหมายเลข 2096 แทนพิ กั ด เดิ ม ได พิ กั ด ตามแนวแกน X (ลองติ จูด )
เทากับ 103.264745 และพิกัดตามแนวแกน Y (ละติจูด) เทากับ 17.746450 หรือ ลองติจูดที่ 103 องศา 15 ลิ ป ดา 33.1
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ฟลิปดาและละติจูดที่ 17 องศา องศา 44 ลิปดา 47.2 ฟลิปดา มีขอไดเปรียบในพื้น คือ ติดทางหลวงมีค วามสะดวกในการ
ขนสงสินคาสินคาวิสาหกิจชุมชนและกิจกรรมโลจิสติกส เปนเสนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ของอําเภอบ า นดุ งและ
อําเภออื่นๆ เปนเสนทางผานไปยังคําชะโนดที่มีผสู ัญจรและมีนักทองเที่ยวเดินทางตลอดเวลา และเปนเสนทางที่ใกลหนองคาย
สกลนคร บึงกาฬ ที่สามารถนําสินคาผานชายแดนไปยังเวียงจันทน สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว ได อ ย า งสะดวก
แสดงขอมูลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณการผลิตของแตละพื้นที่และพิกัดของแตละพื้นที่
พิกัด

พื้นที่

ปริมาณผลผลิต
(บาท/ป)

1. บานโนนสะอาด ต.บานชัย
2. บานศรีสามารถ ต.บานดุง
3. บานหนองลาด ต.ถอนนาลับ
4. บานดงคํา ต.ศรีสทุ โท
5. บานกลวย ต.บานชัย
รวม

360,000
541,440
232,760
180,000
361,920
1,676,120

คาพิกัดตามแนวแกน X (ลองติจูด)

= , ,
= 103.2759034
.
= , ,
= 17.72940078

คาพิกัดตามแนวแกน Y (ละติจูด)

X
(ลองติจูด)
103.207300
103.277300
103.209600
103.258400
103.393400

ผลคูณปริมาณกับพิกัด
Y
(ละติจูด)
17.6423
17.7661
17.8181
17.6946
17.7214

P*X

P*Y

37154628.00
55918461.31
24023066.50
18586512.00
37420139.33
173102807.14

6351228.00
9619277.18
4147340.96
3185028.00
6413729.09
29716603.23

.

ในขั้นตอนที่สอง การวิเคราะหเชิงคุณภาพใชแบบประเมิน (Rating plane) ที่พัฒนาขึ้นวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ คาคะแนนทางเลือกสูงสุดบานศรีสามารถ ต.บานดุงเทากับ รองลงมาบานโนนสะอาด ต.บานชัย
เมื่อนําคาที่ไดมาคํานวณเพื่อปรับคาน้าํ หนักเชิงคุณภาพ พบวา บานศรีสามารถ ต.บานดุง จะมีคาสูงที่สุดคือ 0.2528 รองลงมา
เปนทําเลที่ตั้ง บานโนนสะอาด ต.บานชัย คือ 0.19999 ตําแหนงที่ตั้งศูนยรวบรวมการกระจายสิ น ค า วิส าหกิ จชุ มชนในเชิ ง
คุณภาพ ที่เหมาะสมที่สุดคือวิสาหกิจชุมชนบานศรีสามารถ ต.บานดุง อยูบนทางหลวงถนนเสนทางหมายเลข 2096 ซึ่งใกลกับ
พิกัดที่ไดจากการคํานวณ อางอิงระบบจุดพิกัดจะอาศัยระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร (Geographic Information System)
จากคาพิกัดของ Google Maps จึงเหมาะสมที่จะตั้งศูนยรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชนไดทั้งสองพิกัด แสดงขอมูล
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยการประเมินปจจัยเชิงคุณภาพ
รายการปจจัย
ปจจัยดานเทคนิค
ปจจัยดานที่ดิน
ระบบโครงขาย

น้ําหนัก
0.1
0.1
0.1

บานโนน บานศรีสามารถ
ต.บานดุง
สะอาด
ต.บานชัย
0.24
0.42
0.34
0.62
0.48
0.68
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ทําเลทีต่ ั้ง
บานหนอง บานดงคํา ต.
ลาด ต.
ศรีสุทโท
ถอนนาลับ
0.30
0.41
0.59
0.38
0.52
0.41

บานกลวย
ต.บานชัย
0.27
0.35
0.50
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รายการปจจัย
คมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค
ปจจัยดานวัตถุดิบ
ปจจัยดาน
เศรษฐศาสตร
ปจจัยดานสังคม
ปจจัยดานตลาด
ปจจัยอื่นๆ
รวม

น้ําหนัก

บานโนน บานศรีสามารถ
สะอาด
ต.บานดุง
ต.บานชัย

ทําเลทีต่ ั้ง
บานหนอง บานดงคํา ต.
ลาด ต.
ศรีสุทโท
ถอนนาลับ

บานกลวย
ต.บานชัย

0.1
0.2
0.1

0.54
1.31
0.52

0.84
1.17
0.86

0.33
1.14
0.42

0.41
1.18
0.40

0.61
1.01
0.36

0.1
0.1
0.1
1

0.87
1.02
0.15
5.47

1.11
1.14
0.08
6.92

0.65
1.22
0.14
5.31

0.72
1.14
0.07
5.12

0.37
0.98
0.10
4.55

จากตารางที่ 3 นําคาที่ไดมาคํานวณเพื่อปรับคาน้ําหนักเชิงคุณภาพในแตละทางเลือกดังนี้
.
บานโนนสะอาด ต.บานชัย
= .
= 0.1999
.
บานศรีสามารถ ต.บานดุง
= .
= 0.2528
.
บานหนองลาด ต.ถอนนาลับ = .
= 0.1940
.
บานดงคํา ต.ศรีสุทโท
= .
= 0.1871
.
บานกลวย ต.บานชัย
= .
= 0.1662
สรุปและอภิปรายผล
1. ความตองการสินคาวิสาหกิจชุมชนจากจํานวนนักทองเที่ยว
จุดกระจายและจุดขายสินคาในจังหวัดอุดรธานี มี 5 ประเภท คือ 1) สถานีขนสงตางๆ 2) หางสรรพสินคา 3) ที่ อ ยู
อาศัยหรือสถานที่ผลิตสินคา 4) ศูนยขายสินคา “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” สําหรับจุดกระจายสินคาและจุ ด ขายสิ น ค า 5)
สถานที่ทองเที่ยว ปริมาณอุปสงค (Demand) สินคาวิสาหกิจชุมชน จากจุดกระจายและจุดขายสินคาทั้งหมด 44 จุด ความ
ตองการซื้อสินคาจากวิสาหกิจชุมชนของนักทองเที่ยวประมาณ 73 % ของนั ก ท อ งเที่ ยวทั้ งหมด 1250 คน และมีอุ ป สงค
ประมาณ 3 ชิ้น/คน/ป มีนักทองเที่ยวซื้อมากที่สุด 5 ชิ้น คือเกลือสปา ปยะภรณ ทรัพยคําจันทร (2550, หนา 2) การจัดการ
โซอุปทานหรือการจัดการซัพพลายเชน มักจะกําหนดเปาหมายทางธุรกิจที่สอดคลองกัน ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบู ร ณาการ
ทางการดําเนินธุรกิจตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งการจัดการโซอุทานที่ดีจะสงผลใหสมาชิกภายในโซอุปทานได รั บ
ประโยชน โซอุปทานที่เปนเอกภาพจะเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลข า วสารระหว า งกั น ตลอดเป น ผลให โ ซ อุ ป ทานสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยตนทุนที่แขงขันได และในการดําเนินงานของโซ
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อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการอาศัยการจัดการภายในที่มีประสิทธิผลในแตละโซอุปทานจึงจะใชกลยุทธตางๆ เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร การจัดการโลจิสติกสภายในองค ก ร จึงมีบ ทบาทสํ า คั ญ ที่ จะช วยให ก ารดํ า เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพ การคาดการณปริมาณอุปสงค (Demand) สินคาวิสาหกิจชุมชนจากจํานวนนักทองเที่ยว และศักยภาพในการ
ผลิตของกลุมสินคาวิสาหกิจชุมชน มีความสําคัญในการประเมินความคุมคาในดานการวางแผนการผลิตใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูซื้อ ซึ่งจะสรางรายไดกับผูผลิตอยางสูงสุด
2. บริบทสภาพปญหาและทําเลที่ตั้งศูนยการรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน
สินคาที่ผลิตไดสว นใหญพอ คาเขามารับซื้อถึงที่และมีลกู คาเขามารับถึงที่ ผูรับซื้อสินคาจากกลุมวิสาหกิจชุมชนเปน
พอคาคนกลางและพอคารับซื้อจุดรับซื้อทั่วไป สวนใหญเปนขาประจําในการรับซื้อ สอดคลองกั บ การศึ ก ษาของ ป ยะภรณ
ทรัพยคําจันทร (2552) ในปญ หาดานการเลือกใชยานพาหนะในการขนสงสับปะรดนางแล เกษตรกรประสบปญหาอาจเป น
เพราะวาในสวนของการเลือกใชยานพาหนะเกษตรกรไมมีบทบาทมากนักในการเปนผูเลือก นั่นเปนเพราะวาในกิจกรรมของ
การขนสงเปนกิจกรรมของผูซื้อหรือพอคาคนกลางมากกวาเพราะสวนใหญเกษตรกรจะจําหนายสงใหแกพอคาคนกลางมารับ
ถึงในสวน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธนัญญา วสุศรี (2550) กลาววา การบริหารผูสงมอบเป น สิ่ งสํ า คั ญ สํ า หรั บ การ
จัดการโซอุปทาน ผูสงมอบแตละรายมีความสําคัญไมเทาเทียมกันเพราะความถี่ของความตองการ ปริมาณความตองการ มูลคา
ของวัสดุ และสภาพการณทางการตลาดของวัสดุนั้นมีความแตกตางกัน การบริหารงานผูส งมอบแต ล ะรายจึ งควรที่ จะต อ ง
แตกตางกันไป เพื่อประโยชนสูงสุดในการส งมอบสิ น ค า และบริ ก ารได อ ย า งถู ก ต อ งตามความต อ งการของลู ก ค า มีก าร
เปลี่ยนแปลงวิธีการขายสินคาระยะเวลา 5 ปที่ผานมา โดยนําไปขายในแหล งท อ งเที ยวที่ ค นนิ ยมไปเที่ ยวและมีก ารใช สื่ อ
ออนไลน ซึ่งมีการรวมกลุมกันขายมีกลวิธีการคัดแยกคุณภาพสินคา พื้นที่ผลิตสวนใหญเปนกรรมสิทธที่ดิน /บ า นของตั วเอง
การจางแรงงานสวนใหญไมจางแตใชแรงงานในครัวเรือน มีก ารพั ฒ นาวิธีก ารทํ า ให สิ น ค า มีคุ ณดี ขึ้ น โดยมี ก ารนํ า ความรู /
เทคโนโลยีๆ เขามาปรับปรุงวิธีการงาน
กลุมผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนมีปญหาดานขาดแคลนวัตถุดิบมากที่สุด รองลงมาวัตถุดับมีราคาแพงและวัต ถุ ดิ บ มี
คุณภาพไมสม่ําเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของ Harrison, A. and Van Hoek, R. (2001) ไดสรุปรูปแบบความสัมพันธในโซ
อุปทานในการบริหารผูสง มอบในกลุม Bottleneck items คือ ผูซื้อมีอํานาจในการตอรองเพียงเล็กนอย และในขณะเดียวกัน
จํานวนผูสงมอบก็มีอยูจํานวนไมมาก ดังนั้น ผูซื้อจะตองลดความพึ่งพากับผูสงมอบที่มีอยู โดยการสรรหาผู ส งมอบรายใหม
เพิ่มเติม ปญหาดานแรงงานมากทีส่ ุดในเรื่องขาดแคลนแรงงานและคาจางแรงงานแพง ปญหาดานวิธีการผลิตและเครื่องจักร
หรือเทคโนโลยีในเรื่องอัตราการผลิตต่ํามากที่สุด รองลงมาเรื่อง คาใชจายสูง ปญหาดานผลิตภัณฑ (ไมรวมบรรจุภัณฑ) เรื่อง
การกําหนดราคาผลิตภัณฑและการพัฒนา/มาตรฐานคุณภาพ ปญหาดานบรรจุภัณฑมากที่สุดในเรื่องการพัฒนาบรรจุ ภั ณฑ
รองลงมาเรื่องบรรจุภัณฑไมเดนสะดุดตา ปญหาดานการตลาดสวนใหญเรื่องขาดคาใชจายในการประชาสัมพันธ การตั้งราคา
จําหนายตามราคาตลาดกลาง และไมทราบชองทางการตลาด สอดคลองกับการศึกษา อภิชาต โสภาแดง (2551) ได ศึ ก ษา
ระบบการจัดการโซอุปทานของลําไยสดในประเทศไทย โดยวิธี SWOT Analysis พบวาระบบการจัดการโซอุปทานลําไยไทย
มีจุดออนคือ นโยบายการชวยเหลือของภาครัฐเปนระยะสั้นและชา เกษตรกรขาดขอมูล ทางการตลาด กลไกการตลาดไม
เปนไปตามธรรมชาติเนือ่ งจากการชวยเหลือของภาครัฐ เชนเดียวกับแนวคิดของ อัจฉรา โพธิ์ดี (2548) แนวทางแกไขปญหา
การตลาด 3 แนวทาง ไดแก รัฐควรเขามาชวยเหลือเกษตรกร การลดพื้นที่ปลูกสับปะรดเพื่อไมใหผลผลิตลนตลาดและราคา
ตกตา และการรวมกลุมในรูปของกลุม เกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดรวมกัน ลดการแขงขันกันเองในการผลิต
และการตลาด อยางไรก็ตาม เกษตรกรเห็นวาจากแนวทางทั้งสาม การรวมกลุมเกษตรกรเปนแนวทางที่ดีที่สุด และเป น จุด
เริ่มตนของการแกปญหาตางๆ ดานการตลาด การไดมาซึ่งความชวยเหลือดานตางๆ จากภาครั ฐ และ ความร วมมือ กั น ของ
ชุมชน ดังนั้น เกษตรกรจึงมีความเห็นรวมกันที่จะจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูปลูก สับปะรดบานฉางเกลือเพื่อรวมกันแกไขปญหาอย
างเปนรูปธรรมตอไป สอดคลองกับ Smart OTOP (2547) พบวาประชากรในทองถิ่นยังขาดความรูค วามเขาใจในการหาตลาด
และรูปแบบของการนําสินคาหรือผลิตภัณฑทองถิ่นไปสูตลาดในสภาพที่ ต รงความต อ งการ เช น รู ป แบบของบรรจุภั ณฑ
นวัตกรรม รวมทั้งขาดการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนของสินคา หรือผลิตภัณฑทองถิ่นลง นอกจากนี้ยังขาดทักษะ หรือการ
จัดการในอันที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของตน เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะและความรูความเข า ใจต า งๆ ที่ จะ
นําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑ สวนการขนสงนั้นกลุมวิสาหกิจไมมีพบปญ หาเรื่องการขนสง สอดคลองกับการศึกษาของ ปยะ
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ภรณ ทรัพยคําจันทร (2552) ปญหาดานการเลือกเสนทางการขนสงของเกษตรกร เกษตรกรไมค อ ยมี บ ทบาทในการเลื อ ก
เสนทางการขนสง อาจเปนเพราะการกําหนดเสนทางการขนสง เปนไปตามเสนทางหลัก ที่พอคาตองการ ทั้งนี้กิจกรรมเหลานี้
เกษตรกรไมไดเปนผูกําหนดแตอยางไรกิจกรรมของเกษตรกรจะสิ้ น สุ ด เมื่อ ได เ ก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต มาเรี ยบร อ ยแล ว มีเ พี ยง
บางสวนเทานั้นที่มีการนําสับปะรดไปจําหนายปลีกเอง
ความคิดเห็นเรื่องทําเลทีต่ ั้งศูนยรวบรวมการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชนของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน พบวา
บานศรีสามารถ ต.บานดุง อ.บานดุง จังหวัดอุดรธานีอยูบนเสนทางหมายเลข 2096 และพิ กั ด ตามแนวแกน X (ลองติ จูด )
เทากับ 103.264745 และพิกัดตามแนวแกน Y (ละติจูด) เทากับ 17.746450 หรือ ลองติจูดที่ 103 องศา 15 ลิ ป ดา 33.1
ฟลิปดาและละติจูดที่ 17 องศา องศา 44 ลิปดา 47.2 ฟลิปดา บนเสนทางหมายเลข 2096 ตั้งอยูในตําบลและอําเภอเดียวกัน
มีขอไดเปรียบในพื้น คือ ติดทางหลวงมีความสะดวกในการขนสงสินคาสิ น ค า วิส าหกิ จชุ มชนและกิ จกรรมโลจิส ติ ก ส เป น
เสนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ของอําเภอบานดุงและอําเภออืน่ ๆ มีสาธารณูปโภคครบครัน ขนสงผานสถานีขนสงทาง
บก ทางรถไฟ ทางอากาศไดอยางสะดวก สามารถนําสินคาผานชายแดนไปยังเวียงจันทน สาธารณะประชาธปไตยประชาชน
ลาว ไดอยางสะดวก เปนไปตามทฤษฎีทฤษฎีแหลงกลาง (Central Place Theory) ซึ่งกลาวไววา แหลงกลาง หมายถึงการตั้ง
ถิ่นฐานในระดับชุมชน ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางการคาและบริการในระดับชุมชน ซึ่ งทํ า หน า ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางการค า และ
บริการแกคนในชุมชน และเขตรอบนอกชุมชน สอดคลองกับนักวิชาการชาวตางชาติ Ried&Sanders, (2002, p258) การระบุ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ดีที่สุดของสถานประกอบการของบริษัทโดยคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและลูกคา แหลงวัตถุดิบและ
ปจจัยอื่นๆ ที่สถานประกอบการนัน้ ๆ ตองมีความเกี่ยวของดวยสงผลถึงความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ สอดคลองกับ
การศึกษา ภัคพาณี อินคต และสุกัญ ญา ดวงฉุน (2557) การเลือกทําเลทีต่ ั้งของรานคาปลีกถือเปนเรื่องสําคัญเพราะทําเลที่ตั้ง
ที่ดียอมมีผลใหการดําเนินงานของธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค ในทางตรงกันขามถาทําเลที่ตั้งไมดียอมมีผลกระทบตอการเนินงาน
และผลกําไรที่ตั้งไว ดังนั้งนการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งจึงตองเปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบเพื่ อ ให ไ ด
ทําเลที่ตั้งที่ดีที่สุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สามารถผลิตสินคาใหไดตามความตองการอุปสงคของผูชื้อ ซึ่งผูซ ื้อจะซือ้ ประมาณ 2 ชิ้นตอคน โดยคํานวนการ
ผลิตจากการพยากรนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับแตละพื้นทีแ่ ตละชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
2. กําหนดที่ตั้งสําหรับการรวบรวมกระจายสินคา วัตถุดบิ เพื่อการผลิตในตําแหนงบานศรีสามารถ ต.บานดุง อ.บาน
ดุง จังหวัดอุดรธานีอยูบนเสนทางหมายเลข 2096 และพิกัดตามแนวแกน X (ลองติจูด) เทากับ 103.264745 และพิกัดตาม
แนวแกน Y (ละติจูด) เทากับ 17.746450 หรือ ลองติจูดที่ 103 องศา 15 ลิปดา 33.1 ฟลิปดาและละติจดู ที่ 17 องศา องศา
44 ลิปดา 47.2 ฟลิปดา บนเสนทางหมายเลข 2096 ตั้งอยูในตําบลและอําเภอเดียวกัน มีขอ ไดเปรียบในพื้น คือ ติดทางหลวง
มีความสะดวกในการขนสงสินคาสินคาวิสาหกิจชุมชน เปนเสนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ของอําเภอบานดุงและ
อําเภออื่นๆ มีสาธารณูปโภคครบครัน ขนสงผานสถานีขนสงทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศไดอยางสะดวก เปนเสนทางผานไป
ยังคําชะโนดที่มีผสู ัญจรและมีนักทองเที่ยวเดินทางตลอดเวลา และเปนเสนทางที่ใกลหนองคาย สกลนคร บึงกาฬ ทีส่ ามารถนํา
สินคาผานชายแดนไปยังเวียงจันทน สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดอยางสะดวก
3. การวางแผนเสนทางจัดรับสงสินคาในเสนทางที่สั้นที่สุด สามารถรวมสงในเสนทางเดียวกันหรือใกลเคียงกันได
สามารถลดตนทุนในดานการขนสงได
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสาร และการรับรูโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวที่มีผลตอ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยทางดานการเปดรับขาวสาร
จากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว การรับรูข อ มูล ข า วสาร และพฤติ ก รรมและการวางแผนด า นการท อ งเที่ ยว
ประชากรที่อาศัยอยูในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวในระยะเวลา 1 เดื อ นที่ ผ า นมาของ ททท. พบวา
ภาพรวมของการเปดรับขาวสารมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.17 ซึ่งอยูในระดับความถี่การเปดรับขาวสาร 3-4 วัน/สัปดาห เมื่อพิจารณา
รายละเอียดรายขอพบวา เว็บไซตสังคมออนไลน เชน เฟซบุค, ทวิตตอร, อินสตาแกรม, ไลน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 3.58 อยู
ในระดับความถี่การเปดรับขาวสาร 5-6 วัน/สัปดาห รองลงมา เว็บไซตและบล็อ กการเขี ยนแสดงความเห็ น และบอกเล า
ประสบการณ เชน พันทิพย Trip advisor, EDT guide เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 อยูในระดับความถี่การเปดรับขาวสาร
5-6 วัน/สัปดาห
การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการติดตอสื่อสารแบบปากตอ ปาก (word-of-mouth communications) เชน
การแบงปน ประสบการณและความคิดเห็นการทองเที่ยวผานทางเฟซบุค (Face book) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดมีคาเทากับ 3.83 อยู
ในระดับมาก รองลงมา การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและให ขอมูลเกี่ยวกับการบริการ
หรือสินคาการทองเที่ยวจากผูมีอิทธิพลทาง ความคิดดานการทองเที่ ยว (Opinion Leader) มีค า เฉลี่ ยเท า กั บ 3.69 อยู ใ น
ระดับมาก สวนการรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว ขาวการทองเที่ยวที่เปนกระแสหรือเปนที่นิยมในสังคมปจจุบั น เช น การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 อยูในระดับปานกลาง
พฤติกรรมและการวางแผนดานการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณารายขอพบวา
จะเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดยาวในครั้งหนา มีคาเฉลี่ยสู งที่ สุ ด มีค า เท า กั บ 3.66 อยู ใ นระดั บ เห็ น ด วย รองลงมาจะ
เดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 อยูในระดับเห็นดวย จะเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว
ในการเดินทางครั้งตอไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.55 อยูในระดับเห็นดวยเชนกัน สวนจะเดินทองเที่ยวตามคาใชจายที่ทานประเมินไว
ในระดับราคาที่ เหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 อยูในระดับไมแนใจ
คําสําคัญ : การเปดรับขาวสาร การทองเที่ยว และ พฤติกรรมและการวางแผนดานการทองเที่ยว
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Impact of Media Exposure and Perception of Tourism Ads toward
Consumption Behavior in Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province
Ekgnarong Vorasiha
College of Innovation and Management, Suansunandha Rajabhat University
Email: ekgnarong.vo@ssru.ac.th
Abstract
The objective of the study aimed at studying Thais’ consumer behavior related to media
exposure in various field including tourism, media perception, and tourism planning. The sample groups
are concentrated among citizens in Phutthamonthon District of Nakhon Pathom Province.
The results are as following: according to Tourism Authority of Thailand, the average score of media
exposure of tourism news in one month is at 3.17, which is in the frequency range of 3-4 days/week.
When examining media exposure from social media, such as Facebook, Twitter, Instagram, Line, the
highest average score is 3.58, which is in the frequency range of 5-6 days/week. It is followed by websites
and blogs, including Pantip, Trip Advisor, EDT Guide, where it average score is at 3.42, which is in the
frequency range of 5-6 day/week. The average range of media perception of tourism news is at 3.46,
which is a moderate level. When examining the details, it is found that word-of-mouth communications,
including sharing experiences and Facebook postings, has very high level score at 3.83. It is followed by
expressing opinions about services and travel goods from influential and opinion leaders has an average
score at 3.69, which is at high level. Whereas, media perception of trendy tourism news, such as health
tourism received lowest mean average at 3.25, which is at moderate lever. Travel behavior and tourism
planning average mean is at 3.41, which is an agreeable level. When considering each detail, it is found
that traveling during long weekend received an average mean at 3.66, which is at an agreeable lever. It is
followed by traveling during the weekend, which received mean score 3.61 at an agreeable level.
Traveling with family members also receive the same average mean at 3.55. While, travel expense based
on an appropriate cost received the lowest mean average at 3.29, which is at uncertain level.
Keywords: Media Exposure of Tourism, Travel and Tourism Planning Behavior
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บทนํา
ผูใหญสมัยกอนยอนหลั งไปเพี ยง 50-60 ป มัก จะสั่ งสอนลู ก หลานวา “อย า เที่ ยวเตร ใ ห มากนั ก จะเสี ยผู เ สี ย
คน” ทั้งนี้ เพราะภาพลักษณของคําวา “ทองเที่ยว” ในสมัยที่การคมนาคมถนนหนทางยังไมสะดวก จะเปนการเที่ยวเสเพล
บอนเบี้ยในละแวกบาน ผูใหญก็ออกเดินทางรอนแรมไปกับกองเกวียนในหนาแลงเพื่อไปไหวพระพุทธบาท ไปทําบุญยังวัดวา
อารามที่อยูหางไกลจากถิ่นที่อยูของตน หรือลองเรือไปทอดผาปา ทอดกฐิน ยังวัดริมน้ําในจังหวัดไกลๆ เพียงแตเขาไมพูดกัน
วาไปเที่ยวพระบาทหรือไปเที่ยววัด เพราะฟงดูขัดกับความรูสึกของพุทธศาสนิกชนที่ ถื อ วา วัด เป น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ไ มค วร
นับเปนที่เที่ยว
ดังนั้นการทองเที่ยวจึงเปนการเดินทางที่เกิดขึน้ ตามเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1. เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว
2. เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ (https://tourismatbuu.wordpress.com)
3. เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตาม ที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได
“ทองเที่ยว” ในปจจุบันเรามองเห็นภาพชาวตางประเทศสะพายกลองถายรูปเดินกันเปนกลุมใหญ บ า งเล็ ก บ า งอยู
ตามวัด วัง โบราณสถาน หรือนุงนอยหมนอยอาบแดดอยูตามชายหาด และอีก จํา นวนไมน อ ยที่ ไ ปเที่ ยวชมป า เขาลํ า เนา
ไพร เรามักจะมองเห็นวาชาวตางประเทศเหลานี้ไดใชจายเงินเปนคาที่พกั คาอาหาร คาเดินทางไปชมสถานที่ตา งๆ คาซื้อของ
ฝากของที่ระลึก โดยที่เราไมคิดวานั่นเปนเงินตราตางประเทศเขามาใชจายในบานเมืองของเรา ในขณะเดียวกันเรามักจะไม
คิดถึงคนไทยที่เดินทางทองเที่ยวอยูภายในประเทศทั้งๆ ที่นักทองเที่ยวคนไทยเหลานี้มีจํานวนเพิ่มขึ้ น มากทุ ก ป เพราะการ
เดินทางทองเที่ยวนั้นเปนการผอนคลายความเครงเครียดพรอมๆ กับการไดรับความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ไดเห็นภูมิ
ประเทศที่แปลกตาและไดสรางความสัมพันธกับคนตางถิ่นดวย เมื่อการคมนาคมสะดวก การเดิ น ทางท อ งเที่ ยวกลายเป น
ความนิยม ธุรกิจตางๆ ก็เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางการทองเที่ยวมากมาย ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง เชน ธุรกิจการ
ขนสง ธุรกิจที่พักและอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการคา ของที่ระลึก ธุรกิจเหลานี้ขายบริการใหกับตัวนักทองเที่ยวเอง และ
ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางออม เชน การกอสรางอาคาร ที่พัก รานอาหาร การผลิตสินคาเกษตรกรรม เพื่อขายใหแกธุรกิจที่
พักและอาหาร การผลิตสินคาหัตถกรรมพืน้ บานเพือ่ สงรานคาของที่ระลึก เปนตน ธุรกิจเหลานี้จะกอใหเกิดงานอาชีพใหมๆ
และการกระจายเงินตราซึ่งถือเปนการเสริมสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศนั่นเอง (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2529:3)
การสงเสริมการทองเที่ยวไดเริ่มขึ้นอยางชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบํ า รุ ง
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศสยามตอคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงคของการอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ยว 3
ประการ คือ
1. งานโฆษณาชักชวนนักทองเที่ยว
2. งานรับรองนักทองเที่ยว
3. งานบํารุงสถานที่ทองเที่ยวและที่พัก (http://thai.tourismthailand.org/)
ขณะที่การโฆษณาคือการใหขอมูล ขาวสาร เปนการสื่อสารจูงใจผานสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ เพื่ อ จูงใจหรื อ โน ม
นาวใจใหกลุมผูบริโภคเปาหมาย มีพฤติกรรมคลอยตามเนื้อหาสารที่โฆษณา อัน เอื้ อ อํ า นวยให มีก ารซื้ อ หรื อ ใช สิ น ค า และ
บริการ ตลอดจนชักนําใหปฏิบัติตามแนวความคิดตาง ๆ ทั้งนี้ขอใหผูโฆษณาหรือผูอปุ ถัมภจะตองเสียคาใชจายในการสื่อนั้น ๆ
การโฆษณานั้นเปนการกระทําที่มีเปาหมายเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ มเป า หมายไปสู ก ารกระทํ า คื อ การ
บริโภคผลิตภัณฑที่โฆษณา นักเขียนโฆษณาจึงไดคิดคนเลือกสิ่งเราในการโฆษณาใหดีที่สุดโดยตอ งพิ จารณาองค ป ระกอบที่
เกี่ยวของตางๆ กันไดแก จุดมุงหมายและนโยบายของการโฆษณาลักษณะของกลุมเปาหมาย ลักษณะของผลิตภัณฑ และสื่อที่
จะใชโฆษณาอยางถองแท เพื่อคนหาสิ่งเราที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ สิ่งเราที่เกี่ยวของกับผูบริโภค และสิ่งเราอื่นๆ ที่เกี่ยวข อ ง
(สมพร มันตะสูตร,2540)
นักการโฆษณาในปจจุบันไมไดใชสิ่งเราที่เปนเพียงการเสนอรูปของผลิตภัณฑเท า นั้ น แต นั ก โฆษณายั งได นํ า เอา
สัญลักษณตางๆ ที่คนในสังคมคิดวาเปนสิง่ ที่ดีงามเขามาแฝงอยูในตัวชิ้นงานโฆษณา เปนการเพิ่มคุณคาและความหมายใหแก
สินคา เชน ความรักชาติ – สบูตรานกแกว ยาแกไอชวนปวยปแปกอ – ลูกกตัญู หรือ ไวนคูลเลอรคลับ-ความเป น ผู ห ญิ ง
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อันเปนการตัดเอาบางสวน ของ คํา สัญลักษณ สิ่งดีงามทางวัฒนธรรมเขากับสิ่งนัน้ ๆ ทําใหไมไดเปนเพียงการขายสินคาแตเปน
การขายสิ่งดีงามนั้นๆ แทน (เกษียร เตชะพีระ,2542)
ลักษณะเชนนี้เปนการลบความหมายหรือคุณคาเดิมของสินคา แลวเติมคุณคาใหมเขาไปทําใหผูรับสารลืมคุณคาเดิม
ของมันและซื้อสินคา เพราะคุณคาใหมที่ถูกใสเขาไปแทนที่ และเกิ ด ความต อ งการอยากได อ ยากมีเ พิ่ มขึ้ น ซึ่ งการสร า ง
แนวความคิดใหมปอนใหกับสินคาบางชนิดอาจจะกระทําได โดยที่อาจจะไมกระทบตอภาพรวมมากนัก แตข ณะเดียวกันในการ
ดําเนินการในลักษณะเชนนีก้ ับการทองเที่ยวของประเทศไทย ที่มีจุดเดนและจุดขายในตัวตนอยูแลว อาจจะทําใหนักทองเที่ยว
เกิดความสับสนได และอาจจะเกิดผลกระทบทั้งดานแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทย การรับรูความหมายจากสื่อ
ที่นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ที่ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือตอกย้ําความเปนไทย รวมไปถึงพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ยว การ
วางแผนเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่อาจจะคาดเคลื่อนจากนักทองเที่ยว และทัศนคติตอการทองเที่ยวในประเทศที่แปรเปลี่ยนไป
จากในอดีตคือการอนุรักษความเปนไท
ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงไดเกิดความสนใจและศึกษาที่จะวิเคราะหถงึ รูปแบบการโฆษณาเชิญชวนการ
ทองเที่ยว สัญลักษณตางๆ และทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสื่อประเภทตางๆ ในการที่ปรากกฎในขอความโฆษณา และรวมไป
ถึงสื่อโฆษณาทางอินเทอรเน็ต โดยสื่อลักษณะนี้ยังเปนสือ่ ที่ถอื ไดวาใหมกวาสื่ออืน่ ๆ และเปนสือ่ ที่มีผเู ขาชมเปนจํานวนมากโดย
ไมจํากัด เพศ วัย อายุ การศึกษา อีกทั้งยังไมมีมาตรการปองกันความถูกตองในเนื้อหาตางๆ ในสื่อโฆษณาในสื่ออินเทอร เ น็ ต
จึงเปนไปไดวาผูบริโภคอาจตกเปนเหยื่อของโฆษณาได ถาไมตระหนักถึง สิ่งแอบแฝงเหลานี้
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยทางดาน
- การเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว
- การรับรูขอมูลขาวสาร
- พฤติกรรมและการวางแผนดานการทองเที่ยว
วิธ ีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาคือประชากรในอาศัยอยูในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีตําบล 3 ตําบล 18 หมูบาน
และมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 33,654 คน (ศูนยขอมูลประเทศไทย,2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัด
อําเภอพุทธมณฑล

ชาย
16,603

หญิง
17,051

รวม
33,654

ที่มา : ศูนยขอมูลประเทศไทย,2559
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาคือประชากรในอาศัยอยูในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม โดยยึ ด ตามข อ มูล การ
ปกครอง โดยแบงตําบลออกเปน 3 ตําบล และ18 หมูบาน คือ
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ตําบล
ตําบลศาลายา

หมู
หมู1 บานวัดสุวรรณ , หมู2 บานคลองตาหลี (คลองโยง) , หมู3 บานหนองแค , หมู4 บาน
ตาพิน , หมู5 บานศาลายา , หมู6 บานพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง
หมู1 บานคลองโยง , หมู2 บานคลองสวางอารมณ (ชัยขันธ) , หมู3 บานแหลนหาย , หมู4
บานวัดมะเกลือ , หมู5 บานดอนทอง , หมู6 บานคลองโยงใหม , หมู7 บานคลองซอย
หมู1 บานศาลานกกระจอก , หมู2 บานคลองมหาสวัสดิ์ , หมู3 บานศาลาดิน , หมู4 บาน
ตําบลมหาสวัสดิ์
คลองโยง
ที่มา : ศูนยขอมูลประเทศไทย
ขนาดของกลุม ตัวอยาง
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูในตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง และตําบล
มหาสวัสดิ์
ลําดับที่
1
2
3

จํานวนประชากร
จังหวัด
ตําบลศาลายา
ตําบลคลองโยง
ตําบลมหาสวัสดิ์
รวม

จํานวน/คน
18,848
6,942
7,864
33,654

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะกําหนดขนาดของตัวอยางประชากรที่ระดับ ความมีนั ยสํ า คั ญ .05 (หรื อ 2 σ Confidence
Interval) คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เปน ร อ ยละ  5% ซึ่ งจากจํา นวนประชากรทั้ งหมด การวิจัยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลเพียงครั้ งเดี ยว (One –shot Case
Study) ของประชากรทั่วไป ในแตละจังหวัดรวมกันมีจํานวนรวมกั น ทั้ งสิ้ น 33,654 คน นํ า มาคํ า นวณหาขนาดของกลุ ม
ตัวอยางที่จะสามารถยอมรับไดและเหมาะสมพอที่จะใชเปนตัวแทนของประชากรได ตามสูตร Taro Yamane ดังนี้

n =

N
1 + Ne2

โดยที่
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = คาความคลาดเคลื่อนระหวางคาเฉลี่ยของตัวอยางและคาเฉลี่ยของประชากร (= 0.05)
แทนคา

n =

33,654
1 + 33,654 (0.05)2

=

400

คน

ดังนั้นจากประชากรทั้งหมดที่ศึกษาครั้งนี้ คือประชากรทั่วไป อาศัยอยูในอาศัยอยูในตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง
และตําบลมหาสวัสดิ์
จากการคํานวณขนาดของกลุม ตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปน
จํานน 400 คน และเพื่อลดจํานวนการผิดพลาดในการเก็บขอมูล ผูวิจัยเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปนจํานวน 420 คน
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เมื่อ ทราบจํา นวนประชากรกลุ มตั วอย า งแล ว ผู วิจัยจะใช วิธีก ารสุ มตั วอย า งแบบลํ า ดั บ ชั้ น แบบตามสั ด ส วน
(Proportional Stratified Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดเลือกเก็ บ ข อ มูล ของประชากรทั่ วไปโดยมี
วิธีการคํานวณดังนี้
สูตรการคํานวณ การสุมตัวอยางแบบระดับชัน้ แบบตามสัดสวน (Proportional
Stratified Random Sampling)
จํานวนประชากรของกลุม X จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอ งการ
ประชากรทั้งหมด
จาการสุมกลุมตัวอยางผูวิจัยจะสามารถทราบจํานวนประชากร
ทั้งหมดจากรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

จังหวัด

จํานวนประชากร
จํานวน/คน

1
2
3

แตละจังหวัดวาจะตองไปแจกแบบสอบถาม

จํานวนกลุมตัวอยาง

รอยละ

ตําบลศาลายา
18,848
235
56
ตําบลคลองโยง
6,942
87
20.7
7,864
98
23.3
ตําบลมหาสวัสดิ์
รวม
33,654
420
100
เครื่องมือที่ใชใ นการวิจัย
ผูวิจัยจะดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและผู ช วยนั ก วิจัย เก็ บ รวบรวมข อ มูล กั บ กลุ มตั วอย า งที่ มี
คุณสมบัติตรงตามกําหนด และเปนผูใหความรวมมือในการเก็บขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น โดยผู วิจัยจะ
แนะนําตัวพรอมทั้งวัตถุประสงคของการศึกษา และคําชีแ้ จงเกีย่ วกับแบบสอบถามในแตละสวนเพื่อใหเกิดความเขาใจ แลวจึง
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไปทําการประมวลผลและวิเคราะหตอไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 2 ตอนชวยในการหาคําตอบตามวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอของการวิจัยครั้งนี้ในแตละตอน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 วิถีดําเนินชีวิตและรูปแบบการโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยว
สวนที่ 1 ประกอบดวย
o ลักษณะประชากร และ
o รูปแบบการโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวและสภาพปญหา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย
สวนที่ 1 ประกอบดวย
o การเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว
o การรับรูขอมูลขาวสาร
o พฤติกรรมดานการทองเที่ยวของประชาชน
o ทัศนคติของประชาชนที่มีตอโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ตอนที่ 3 ขอเสนอเพื่อปรับปรุงแก
การเก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการหาแนว
ทางการพัฒนาโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและเก็บขอมูลในพื้นทีโ่ ดยการแจก
แบบสอบถามแบบสุมตามที่ระบุไวขางตนและเก็บรวมรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยเชิงสํารวจที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน 7 ดังนี้
1. ศึกษาคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารตํารางานวิจัยเกี่ยวกับโฆษณาเชิญชวนการ
ทองเที่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและกําหนดขอบขายและประเด็นที่จะถาม
2. ตรวจวินิจฉัยพิจารณาและนํามาปรับปรุงแกไข
3. นําแบบสอบถามและแบบสํารวจที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณา จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
เนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมดานอื่น ๆ หรือผูเชี่ยวชาญไดตรวจแบบสอบถามแลวเห็นสมควรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมในบางเรื่อง
จึงนําไปแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหแบบสอบถามและแบบสํารวจมีความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้ น การ
ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ เปนผูตรวจตองความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช
(Wording) เพื่อขอคําแนะนํา แกไขและปรับปรุง ใหถูกตองและเหมาะสม การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ผูวิจัยโดย
นําไปใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง โดยผูวิจัยไดดาํ เนินการทดสอบชุดแบบสอบถาม Pre-Test ดวยวิธีการ
Test-Retest กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง คือ กลุม นักศึ กษาในระดั บ อุด มศึ กษา กลุม แม บ า นใน
จังหวัดนครปฐม และผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 30 ชุด เพื่อวัดประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ดําเนินการ

แกไขแบบสอบถามใหสามารถวัดในสิ่งที่ผูวิจัยตองการทดสอบ หลังจากนั้น ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคาความ
นาเชื่อถือของแบบสอบถามด ว ยการ Test Reliability จาก Cronbach’s Alpha ที่ .566 ทํ าให ผูวิ จั ย ได ค นพบ
ขอผิ ด พลาดบางสว นในข อคํ าถาม จากนั้น ผูวั ย จะขอรั บ คํ าปรึก ษาและคํ าแนะนํา เพื่ อปรับ ปรุ งแกไ ข
แบบสอบถามใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ กอนจะนําแบบสอบถามไปใชจริง
5. จัดทําแบบสอบถาม เพื่อทําการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลวก็นําขอมูลมาตรวจสอบและประมวลข อ มูล ด วยคอมพิ วเตอร และวิเ คราะห
ผลการวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลดานประชากรศาสตร ลักษณะประชากร รูปแบบการโฆษณาเชิญชวนการวิเคราะหคาความถี่
คาเฉลี่ย และคารอยละ
2. ขอมูลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับรูปแบบการโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยว
และสภาพปญหา การเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว การรับรูขอมูลขาวสาร พฤติกรรมดานการ
ทองเที่ยวของประชาชน และทัศนคติของประชาชนที่มีตอ โฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย วิเคราะหคาดวยสถิติ
Chi-square Test
3. ขอมูลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับรูปแบบการโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยว
และสภาพปญหา การเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว การรับรูขอมูลขาวสาร พฤติกรรมดานการ
ทองเที่ยวของประชาชนโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
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ผลการวิจัย
การเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวในระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา
การเปดรับขาวสารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

X

S.D.

ความหมาย

1. หนังสือพิมพ

3.16

1.33

3-4 วัน/สัปดาห

2. วิทยุกระจายเสียง
3. วิทยุโทรทัศน
4. วารสาร/นิตยสาร

3.14

1.30

3-4 วัน/สัปดาห

3.25

1.26

3-4 วัน/สัปดาห

3.12

1.22

3-4 วัน/สัปดาห

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หอกระจายขาว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน

3.04

1.19

3-4 วัน/สัปดาห

แผนพับ/แผนปลิว/ปายประกาศ/billboard

3.14

1.20

3-4 วัน/สัปดาห

แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่สาธารณสุข

2.93

1.19

3-4 วัน/สัปดาห

ผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน/อบต/พระ/ผูนําศาสนา/อสม.

2.91

1.21

3-4 วัน/สัปดาห

เพื่อนบาน/เพื่อน

3.22

1.07

3-4 วัน/สัปดาห

บุคคลในครอบครัว/ญาติ

3.32

1.17

3-4 วัน/สัปดาห

เว็บไซตองคกรสงเสริมการทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (TAT), Unseen Tour Thailand, Travel
Daily Asia เปนตน
เว็บไซตสังคมออนไลน เช น เฟซบุ ค, ทวิ ตตอร , อิน สตาแก
รมม, ไลน ฯลฯ
เว็บไซตและบล็อกการเขี ย นแสดงความเห็ น และบอกเล า
ประสบการณ เชน พันทิพย Trip advisor, EDT guide เป น
ตน
เว็บไซตนิตยสารออนไลนตางๆ เชน นิตยสารเที่ย วรอบโลก,
นิตยสารเพื่อนเดินทางนิตยสารVoyage นิตยสาร Travel &
Leisure องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เป น
ตน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสการทองเที่ยวหนวยงานการทองเที่ยว
เชนNewsletter การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

3.12

1.08

3-4 วัน/สัปดาห

3.58

1.23

5-6 วัน/สัปดาห

3.42

1.16

5-6 วัน/สัปดาห

3.09

1.14

3-4 วัน/สัปดาห

3.08

1.20

3-4 วัน/สัปดาห

3.17

0.83

3-4 วัน/สัปดาห

12.
13.
14.

15.

รวม

การเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวในระยะเวลา 1 เดื อ นที่ ผ า นมาของ ททท. พบวา
ภาพรวมของการเปดรับขาวสารมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.17 ซึ่งอยูในระดับความถี่การเปดรับขาวสาร 3-4 วัน/สัปดาห เมื่อพิจารณา
รายละเอียดรายขอพบวา เว็บไซตสังคมออนไลน เชน เฟซบุค, ทวิตตอร, อินสตาแกรม, ไลน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 3.58 อยู
ในระดับความถี่การเปดรับขาวสาร 5-6 วัน/สัปดาห รองลงมา เว็บไซตและบล็อ กการเขี ยนแสดงความเห็ น และบอกเล า
ประสบการณ เชน พันทิพย Trip advisor, EDT guide เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 อยูในระดับความถี่การเปดรับขาวสาร
5-6 วัน/สัปดาห บุคคลในครอบครัว/ญาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 อยูในระดับความถี่การเปดรับขาวสาร 3-4 วัน/สัปดาห สวน
การรับรูขาวสารผานผูนาํ ชุมชน/กํานัน/ผูใหญบา น/อบต/พระ/ผูน ําศาสนา/อสม. มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 2.91 อยูในระดับ
ความถี่การเปดรับขาวสาร 3-4 วัน/สัปดาห เชนกัน
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การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว
การรับขอมูลขาวสาร

X

S.D.

ความหมาย

1. การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการติดตอสื่อสาร

3.83

1.04

มาก

2.

3.69

1.06

มาก

3.59

1.05

มาก

3.55

0.98

มาก

3.49

1.03

มาก

3.49

0.94

มาก

3.40

1.06

มาก

3.32

.99

ปานกลาง

3.40

1.03

มาก

3.38

.95

ปานกลาง

3.28

1.04

ปานกลาง

3.33

0.97

ปานกลาง

3.35

1.05

ปานกลาง

3.25

1.06

ปานกลาง

3.46

0.67

มาก

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

แบบปากตอ ปาก ( word-of-mouth communications) เช น
การแบงปน ประสบการณและความคิดเห็นการทองเที่ยวผาน
ทางเฟซบุค (Face book)
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการแสดงความ
คิดเห็ น และให ข อมู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ก าร หรื อสิ น คา การ
ทองเที่ยวจากผู มี อิทธิ พ ลทาง ความคิดดา นการทองเที่ย ว
(Opinion Leader)
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการเปรียบเทีย บ
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของการบริการหรือสินคา
การทองเที่ยวนั้น ๆ
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากองคประกอบรอบ
ขางของสื่อ (media context) เชน ความนาเชื่อถือของเว็บไซต
ในการนํา เสนอ ขอมูลขาว
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ย ว เพื่ อฟ น ฟู สุ ข ภาพและ
รางกาย เชน อาบแดด การอาบน้ําแร การสปา การนวดแผน
ไทย การพอกโคลน เปนตน
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว เพื่อความรื่นเริงบันเทิ ง ใจ
ความสนุกสนาน ความสดชื่น เพื่อการพักผอน
การรั บ ข อมู ล ข า วสารการทองเที่ย ว เพื่ อเข า ร ว มหรื อชม
กิจกรรมทางกีฬา
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว เพื่อเหตุผลทางด า นจิ ตใจ
ศาสนา และวัฒนธรรมตางๆ
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว เพื่อไปชมสิ่ ง ที่แ ปลกใหม
ในแตละพื้นที่หรือสถานที่ทองเที่ยวตามความมีชื่อเสียง
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว เกี่ยวกับโปรโมชั่นสว นลด
ตางๆ เชน สถานที่พัก รานอาหารและสถานที่เขาชม เปนตน
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว บทวิจารณแสดงความเห็น
เรื่องการทองเที่ยวตางๆ
การรั บ ข อมู ล ข า วสา รกา รท องเที่ย ว เกร็ ด ควา มรู หรื อ
ขอแนะนํา เรื่องการเดินทางการทองเที่ยว
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว โปรแกรมการทองเที่ย ว
ตามแหลง การเดินทางสถานที่ตา งๆ ที่น า สนใจ และแปลก
ใหม
การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว ขาวการทองเที่ย วที่เ ป น
กระแสหรือเปนที่นิยมในสังคมปจจุบัน เชน การทองเที่ยวเชิ ง
สุขภาพ
รวม
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ภาพรวมการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเทีย่ ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ข อ พบว า การรั บ ข อ มู ล ข า วสารการท อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด จากการติ ด ต อ สื่ อ สารแบบปากต อ ปาก (word-of-mouth
communications) เชน การแบงปน ประสบการณและความคิดเห็นการทองเที่ยวผานทางเฟซบุค (Face book) มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดมีคาเทากับ 3.83 อยูในระดับมาก รองลงมา การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและให
ขอมูลเกี่ยวกับการบริการ หรือสินคาการทองเที่ยวจากผู มีอิ ท ธิพ ลทาง ความคิ ด ด า นการท อ งเที่ ยว (Opinion Leader) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 อยูในระดับมาก การรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการเปรียบเทียบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจุดเดน
และจุดดอยของการบริการหรือสินคาการทองเที่ยวนั้น ๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 อยูในระดับมาก สวนการรับขอมูลขาวสารการ
ทองเที่ยว ขาวการทองเที่ยวที่เปนกระแสหรือเปนที่นิยมในสังคมปจจุบัน เชน การทองเที่ ยวเชิ งสุ ข ภาพ มีค า เฉลี่ ยต่ํ า ที่ สุ ด
คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 อยูในระดับปานกลาง
พฤติกรรมและการวางแผนดานการทองเที่ยว
พฤติ กรรมและการวางแผนดานการทองเที่ยว

X

S.D.

ความหมาย

1. จะเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดยาวในครั้งหนา
2. จะเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหหนา
3. ทานจะเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัวในการเดินทางครั้ง

3.66

.96

เห็นดวย

3.61

.98

เห็นดวย

3.55

1.00

เห็นดวย

4.

3.48

1.04

เห็นดวย

3.46

.95

เห็นดวย

3.44

.93

เห็นดวย

3.42

1.02

เห็นดวย

3.38

.95

ไมแนใจ

5.
6.
7.

8.

ตอไป
ทานจะเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน ๆ ในการเดินทางครั้ง
ตอไป
ทานจะตัดสินใจทองเที่ยวเมื่อไดมีการเปดรับขาวสารดานการ
ทองเที่ยวที่ทานสนใจจากสื่ออินเทอรเน็ต หรือ Social
Media (สังคมออนไลน)
ทานจะตัดสินใจทองเที่ยวเมื่อไดมีการแสวงหาขา วสารดาน
การ ทองเที่ยวเพิม่ เติมจากสื่ออินเทอรเน็ต หรือ Social
Media (สังคมออนไลน)
ทานจะตัดสินใจทองเที่ยวเมื่อไดมีการนําขา วสารดานการ
ทองเที่ยวที่ ไดรับเพิ่มเติมจากสื่ออินเทอรเน็ตหรือ Social
Media (สังคมออนไลน) มาเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมทีม่ ีอยู
แลว
ทานจะตัดสินใจทองเที่ยวเมื่อไดมีการนําขา วสารดานการ
ทองเที่ยวที่มีอยูทั้งหมดจากสื่อตางๆ มาจัดลําดับความสําคัญ
กอนและหลัง
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พฤติ กรรมและการวางแผนดานการทองเที่ยว

X

S.D.

9. ทานจะตัดสินใจทองเที่ยวเมื่อไดนําขอมูลขาวสารดานการ

3.41

1.01

ความหมาย
เห็นดวย

10.

3.29

.96

ไมแนใจ

3.36

1.01

ไมแนใจ

3.32

1.00

ไมแนใจ

3.40

1.03

เห็นดวย

3.29

.99

ไมแนใจ

3.35

1.04

ไมแนใจ

3.31

1.01

ไมแนใจ

3.48

1.03

เห็นดวย

3.41

1.01

เห็นดวย

3.37

1.06

ไมแนใจ

3.35

1.07

ไมแนใจ

3.35

1.07

ไมแนใจ

3.41

0.64

เห็นดวย

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ทองเที่ยวที่ มีอยูไปปรึกษาขอคําแนะนําจากแหลงขาวสาร
อื่นๆ ที่ไมใชสื่อ อินเทอรเน็ตหรือ Social Media (สังคม
ออนไลน)
ทานจะเดินทองเที่ยวเนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวมีความ
สวยงามและ กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน
ทานจะเดินทางทองเที่ยวเนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวมีความ
นาสนใจ ของประวัติศาสตร
ทานจะเดินทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสถานที่
ที่จะ เดินทางไปเปนหลัก
ทานจะเดินทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ที่พักและอาหาร
ทานจะเดินทองเที่ยวตามคาใชจายที่ทา นประเมินไวในระดับ
ราคาที่ เหมาะสม
ทานคาดวาจะเดินทางทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครใน
วันหยุดครั้ง ตอไป
ทานคาดวาจะเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัดในวันหยุดครั้ง
ตอไป
ทานคาดวาจะไปเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติใน
วันหยุด ครั้งตอไป เชน ทะเล ภูเขา น้ําตก อุทยานแหงชาติ
เปนตน
ทานคาดวาจะไปเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรทางศาสนา
ประเพณี หรือทางวัฒนธรรมในวันหยุดครั้งตอไป
ทานคิดวาการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจากสื่อดั้งเดิม เชน
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารฯลฯ จะมีสวนชวยใน
การตัดสินใจ วางแผนเดินทางทองเที่ยวของทาน
ทานคิดวาการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจากสื่อ
อินเทอรเน็ตหรือ Social Media (สังคมออนไลน) มี สวน
ชวยในการตัดสินใจวางแผนเดินทางทองเที่ยวของทาน
ทานเขียนแสดงความคิดเห็นตอแหลงทองเที่ยวที่ทานเดินทาง
ไป ผานสื่ออินเทอรเน็ตหรือ Social Media (สังคมออนไลน)
เพื่อบอกเลาประสบการณทั้งในแงบวกและลบ
รวม

ภาพรวมพฤติกรรมและการวางแผนดานการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา จะเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดยาวในครั้งหนา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดมีคา เทากับ 3.66 อยูในระดับเห็นดวย รองลงมา
จะเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหหนา มีคาเฉลี่ยเท า กั บ 3.61 อยู ใ นระดั บ เห็ น ด วย จะเดิ น ทางท อ งเที่ ยวกั บ
ครอบครัวในการเดินทางครั้งตอไป คาเฉลี่ยเทากับ 3.55 อยูในระดับเห็นดวยเชนกัน สวนจะเดินทองเที่ยวตามคาใชจายที่ทาน
ประเมินไวในระดับราคาที่ เหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 อยูในระดับไมแนใจ
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สรุปและอภิปรายผล
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการกระตุนใหคนไทยเดินทางทองเที่ยว จับจายใชสอย เพื่อหวังผลด า นเศรษฐกิ จ
สังคม และความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งในครอบครัวหรือกลุมบุคคลในระดับตางๆ ใหดีขึ้น โดยผานการสื่อสาร การโฆษณา
จากสื่อประเภทตางๆ ในการเชิญชวนประชาชนในการทองเที่ยว แตดวยในปจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้ น ในป จจุบั น ช อ ง
ทางการเขาถึงสื่อของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและรูปแบบการรับสารเปดกวางอยางไรขีดจํากัด ซึ่งสังเกตได
จากผลการศึกษาพบวา ในการเดินทางทองเที่ยวของกลุมตัวอยางพาหนะที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวเปนรถยนตสวนตัว มัก
เดินทางทองเที่ยวไปกับเพือ่ น ชอบเที่ยวทะเล โดยแหลงขอมูลในตัดสินใจทองเที่ยวของกลุมตัวอยางคืออินเทอรเน็ต ชวงเวลา
ในการการเดินทางทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง พบวาชวงวันหยุดสุดสัปดาห ( เสาร - อาทิตย ) ลักษณะที่พักที่เลือก โรงแรม /
Hostel แหลงคนหาขอมูลที่พักสําหรับการทองเที่ยวภายในประเทศจากเว็บไซต / อินเทอรเน็ต ปจจัยในการเลือกที่ พั ก ของ
กลุมตัวอยาง พบวา ราคา คาใชจายสําหรับที่พักโดยเฉลี่ยตอคืน ราคาระหวาง 1,501 บาท ถึง 3,500 บาท
นอกจากนั้นแลวเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3-4 วัน/สัปดาห จากเว็บไซตสังคมออนไลนโดยสวนใหญ เชน
เฟซบุค, ทวิตตอร, อินสตาแกรม, ไลน และบล็อกการเขียนแสดงความเห็น และบอกเลาประสบการณ เช น พั น ทิ พ ย Trip
advisor, EDT guide เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ พรรัตน ทองเลิศ และ ปาริชาต สถาปตานนท (2556) ไดทํา การศึ ก ษาการ
สื่อสารในการการจัดการการทองเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอางขาง เนนการสื่อสารผานการตกแตงสถานที่และการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนโดยการฝกอบรม,ระยะที่สี่ เนนการประชาสัมพันธในเชิงรุกโดยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
และการเชิญสือ่ มวลชนเขามาทําขาว และระยะที่หา เนนการสื่อสารแบบผสมผสานและการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต บทบาท
ทางการสื่อสารของคณะทํางานมูลนิธิโครงการหลวงและคณะทํางานสถานีเกษตรหลวงอางขาง ประกอบดวย ผู นํ า ทางการ
สื่อสาร, ผูบริหารจัดการ, กลุมปฎิบัติการดานสือ่ และกลุม ปฏิบัตกิ ารดานขอมูลขาวสาร โดผูนําทางการสื่อสารมีอิทธิพลทางการ
สื่อสารตอบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะทํางาน ในขณะที่ทุกบุค คลภายในคณะทํ า งานทั้ งสองต า งก็ มีบ ทบาทในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการทองเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอางขางและบทบาทในการตอนรับสื่อ มวลชน
นักทองเที่ยว และผูมาเยือนเชนเดียวกัน ขณะเดียวกันการรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่เกิดจากการติ ด ต อ สื่ อ สารแบบ
ปากตอ ปาก (word-of-mouth communications) เชน การแบงปน ประสบการณและความคิดเห็นการทองเที่ยวผานทาง
เฟซบุค (Face book) และเกิดจากการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการ หรือสินคาการท อ งเที่ ยวจากผู มี
อิทธิพลทาง ความคิดดานการทองเที่ยว (Opinion Leader) โดยสัมพันธกับวสันต จันทรประสิทธิ์ และ สราวุธ อนั น ตชาติ
(2559) ไดทําการศึกษา การพัฒนาแบบจําลองและมาตรวัดคุณคาตราสินคาในมุมมองผู บ ริ โ ภคสํ า หรั บ แหล งท อ งเที่ ยวใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองมาตรวัด CBBETD ที่ ผู วิจัยพั ฒ นาขึ้ น ประกอบด วย 6 องค ป ระกอบ โดย
เรียงลําดับจากองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ความภักดีตอตราสินคาแหลงทองเที่ยว รองลงมา คือ การรับรูความ
คุมคาของตราสินคาแหลงทองเที่ยว ความเชื่อถือไดของตราสินคาแหลงทองเที่ยว ความเชื่อถือไดของตราสินคาแหลงทองเทีย่ ว
การตระหนักรูตอตราสินคาแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ นอกจากนั้นผลการวิจัยยั งพบวา CBBETD มีอิ ท ธิพ ลโดยตรงใน
ทางบวกตอความตองการไปเยือนแหลงทองเที่ยวมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ความผูกพันในเชิงอารมณตอแหลงทองเที่ยวตามดวย
ความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยว การสามารถตอบสนองความตองการไดดีกวาแหลงทองเที่ยวอื่นที่เปนประเภทเดียวกัน และ
มีอิทธิพลโดยตรงในทางลบตอการรับรูความเสี่ยงตอแหลงทองเที่ยว ตามลําดับ
สุดทายทัศนคติของประชาชนที่มีตอ สื่ อ โฆษณาและประชาสั มพั น ธ พบวา การนํ า เสนอข อ มูล ของสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานเหลาคนดังหรือดารานักแสดง ทําใหเกิดแนวคิดของสถานที่ทองเที่ยวเหลานั้นชัดเจนยิ่ งขึ้ น
ดวยรูปแบบการนําเสนอผานทางอิริยาบถตางๆ การแสดง อารมณ การเลือกเสื้อผาที่สวมใส แตทั้งนี้ทั้งนั้น ประชาชนยั งไม
แนใจเนื้อหาของขอมูล โฆษณาประชาสัมพันธ ดานการทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ จากสื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ที่
เพียงพอกับความตองการในการประเมินทางเลือกสําหรับการวาง และแผนการเดินทางทองเที่ยว ของผูบริโภค
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ขอเสนอแนะ
1. ภาพยนตรโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยวควรนําเสนอถึงคุณคาของแหลงสถานที่ ท อ งเที่ ยวหรื อ ให แ สดงถึ งการมี
จิตสํานึกในการทองเที่ยวใหประชาชนเกิดการเรียนรู และพักผอนไปดวย
2. ภาพยนตรโฆษณาเชิญชวนการทองเที่ยว ที่ใชจุดจับใจดา นอารมณขั น บางส วนมีค วามรู สึ ก ชอบ รู สึ ก ประทั บ ใจ
รวมถึงรูสึกตลกขบขันโฆษณามากกวาที่จะสนใจในแหลงสถานที่ทองเที่ยว เพราะโฆษณาบางชิ้นนั้ น แหล งสถานที่
ทองเที่ยว กับโฆษณาไมคอยมีความสัมพันธกัน ทําใหผูที่รับชมจําโฆษณาได แตจําแหลงสถานที่ทองเที่ยว ไมได กลุม
ตัวอยางบางคนใหความคิดเห็นวา โฆษณาบางชิ้นใหเพียงความรูสึกตลกขบขัน ผอนคลายความเครียด ใหหัวเราะได
แตไมไดทําใหจดจําแหลงสถานที่ทองเที่ยว ได ดั งนั้ น จึงควรใช อ ารมณขั น ให เ หมาะกั บ แหล งสถานที่ ท อ งเที่ ยว
ผูบริโภคจึงจะสามารถจดจําแหลงสถานที่ทองเที่ยว ไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม
3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางยังไมเพียงพอ รวมถึงชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ มูล มีน อ ยเกิ น ไป ควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปได ที่จะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ซึ่งมีผลกระทบตอการวิเ คราะห
ขอมูลโดยตรง
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บทคัดยอ
หอญาณเวศกธรรมสมุจย โดยการกอตั้งของวัดญาณเวศกวัน ถือไดวาเปนบรรณสถานเพื่ อ การศึ ก ษาค น ควา พระ
ธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากจะมีคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ อาทิ พระไตรปฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีรตัพพินิมุต ไวเปนหลักในการคนควาอางอิงแลว ยังเปนที่เก็บรวบรวม ผลงานประพันธข องพระ
พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ครบถวนสมบูรณที่สุด ตลอดจนหนังสือและขอเขียนประกอบอื่นๆ ที่เปน ประโยชนตอการ
ใชอางอิง สืบคน สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเปนภูมิปญญาของพระพรหม คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตั้ งแต อ ดี ต จนถึ ง
ปจจุบัน จึงควรมีการจัดเก็บเปนศูนยรวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดทํา ดั ช นี ที่ ไ ด มาตรฐาน สามารถสื บ ค น ทรั พ ยากร
สารสนเทศเหลานั้นได ในรูปแบบของ คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository : IR) โดยป จจุบั น ด วย
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ ออนไลน จึงมีการพัฒนาคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน เปนบริการหรือ
หนาที่ของสถาบัน วัด หรือแหลงจัดเก็บขอมูลระดับชาติที่สําคัญ เพื่ อ การจัด การและเผยแพร งานในรู ป แบบดิ จิทั ล เพื่ อ
ประโยชนของผูใชทั้งภายในและภายนอกสามารถเขาถึงได
ดวยเหตุผลทั้งหมดดังที่กลาวมานี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการวิจัยเรื่อง “ระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่ อ
ดิจิทัลของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)” ซึ่งองคความรูที่เกิดจากวิจัยในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการจัดการคลังเก็บ
สารสนเทศระดับสถาบัน (IR) การพัฒนาระบบเพือ่ การบริการสือ่ สารสนเทศดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการการศึกษา อันจะเปน
ประโยชนตอการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคมไทย เพื่อการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติตอไป
คําสําคัญ: คลังสารสนเทศสถาบัน, ผลงานประพันธ, พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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Abstract
Nyanavesk-Dhammasmooch Library, the hall of wisdom, by the founding of Wat Nyanavesakavan to
collect the dhamma works of Somdet Phra Buddha ghosacariya (Bhikkhu P. A. Payutto) are provided at
the library for contemporary dhamma reading and the intensive study of texts and scriptures dhamma
lectures. It is considered to be a bibliography for the study of the teachings of the Lord Buddha. In
addition to the major Buddhist scriptures such as scriptures, commentary and supplications. Mainly used
in research, It is also collected the most well-known works of Bhikkhu P. A. Payutto. As well as other
books and writings that are useful for reference, it encourages deep understanding and deepening of
Buddhism.
Digital information resource store the wisdom of Bhikkhu P. A. Payutto from the past to the
present. It should be centralized. Reserved and standardized indexing, they can be searched in the form
of institutional information stores (Institutional Repository: IR). Nowadays, with the advancement of
information technology and online media. Therefore, the development of institutional information
archives can service or function for the major national information archives institute or data store. To
manage and publish the work digitally, that be the benefit of both internal and external users can be
reached.
For all the reasons mentioned above, the researchers are interested in researching in this subject.
"The Digital Information Management System in Dhamma lectures of Bhikkhu P. A. Payutto's". The
knowledge gained from this research will be beneficial for Institutional Repository (IR), development of
systems for digital media services. For educational management, this will be beneficial for educational
reform in line with thai culture, society and for further development of people and the nation.
Keywords: Institutional Repository, Dhamma lectures, Bhikkhu P. A. Payutto's
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บทนํา
หอญาณเวศกธรรมสมุจย โดยการกอตั้งของวัดญาณเวศกวัน ถือไดวาเปนบรรณสถานเพื่อการศึกษาคนควาพระธรรม
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากจะมีคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ที่สําคัญ อาทิ พระไตรปฎก อรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีรตัพพินิมุต ไวเปนหลักในการคนควาอางอิงแลว ยังเปนที่เก็บรวบรวม ผลงานประพันธของพระพรหม
คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ครบถวนสมบูรณที่สุด ตลอดจนหนังสือและขอเขียนประกอบอื่นๆ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การใช
อางอิง สืบคน สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเปนภูมิปญญาของพระพรหม คุณาภรณ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต) ตั้ งแต อ ดี ต จนถึ ง
ปจจุบัน จึงควรมีการจัดเก็บเปนศูนยรวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดทํา ดั ช นี ที่ ไ ด มาตรฐาน สามารถสื บ ค น ทรั พ ยากร
สารสนเทศเหลานั้นได ในรูปแบบของ คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository : IR) โดยป จจุบั น ด วย
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ ออนไลน จึงมีการพัฒนาคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน เปนบริการหรือ
หนาที่ของสถาบัน วัด หรือแหลงจัดเก็บขอมูลระดับชาติที่สําคัญ เพื่ อ การจัด การและเผยแพร งานในรู ป แบบดิ จิทั ล เพื่ อ
ประโยชนของผูใชทั้งภายในและภายนอกสามารถเขาถึงได
ผลงานตางๆ นอกจากจะเปนผลงานประพันธของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ครบถวนสมบูรณ ตลอดจน
หนั งสื อ และข อ เขี ยนประกอบอื่ น ๆ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การใช อ า งอิ ง สื บ ค น ส งเสริ มให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจใน
พระพุทธศาสนาใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งมีเปนจํานวนมาก และเปนเรื่องยากที่บรรณารักษที่จะรวบรวม จัดเก็บ และสงวน
รักษาไวอยางเปนระบบทั้งจากแหลงขอมูล ในรูปของสิง่ พิมพ แถบ/แผนบันทึกเสียง แผนบันทึกภาพ ขอมูลคอมพิวเตอร และ
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-library) ผานเว็บไซตของวัด และบริการยืมออกนอกสถานที่ โดยการสมัครเปนสมาชิก
ดวยเหตุผลทั้งหมดดังที่กลาวมานี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการวิจัยเรื่อง “ระบบจัดการข อ มูล ผลงานประพั น ธบ นสื่ อ
ดิจิทัลของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)” ซึ่งองคความรูที่เกิดจากวิจัยในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการจัดการคลังเก็บ
สารสนเทศระดับสถาบัน (IR) การพัฒนาระบบเพือ่ การบริการสือ่ สารสนเทศดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการการศึกษา อันจะเปน
ประโยชนตอการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคมไทย เพื่อการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติตอไป
คลังสถาบัน (Institutional repository) คือ คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน ซึ่งเปนบริการคลังทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลอันเปนภูมิปญญาของสถาบัน ที่จัดเก็บผลงานหรือผลผลิตของสมาชิกในประชาคม องคกร และสถาบัน เปนแหลงความรู
ทางสังคมรูปแบบใหมที่ถูกพัฒนาขึน้ ไดแก หนังสือ งานวิจัย วารสาร ชุดขอมูล ภาพ ไฟลเสียง โดยใชการจัดเก็บจัดการขอมูล
สงวนรักษา เผยแพรและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลอยางเปนระบบ ใชเปนองคความรูและแหลงเรี ยนรู
ทางสังคมของสถาบัน และการเชื่อมโยงกับเครือขายสารสนเทศดิจิทัลนานาชาติ ซึ่งมีสวนทําใหคลังขอมูลเปน ส วนหนึ่ งของ
เครือขายคลังทรัพยากรการเรียนรูของโลก เพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลรวมกัน ซึ่งเปนการจัด เก็ บ ที่ เ ป น
ศูนยรวม มีการสงวนรักษา การจัดทําดัชนีที่ไดมาตรฐานและสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้ไดตลอดเวลา (กัลยาณี
ศุภดิษฐ, 2559)
คลังสถาบัน หอญาณเวศกธรรมสมุจย(บรรณสถาน) โดยการกอตั้งของวัดญาณเวศกวัน มีวัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ อํ า นวย
ใหบริการแกผูสนใจและสมาชิกในการจัดการและเผยแพรผลงานในรูปแบบดิจิทัลอันเปนผลงานหรือผลผลิตของนักวิชาการ
นักวิจัย พระสงฆผู ป ระพั น ธงาน หรื อ สมาชิ ก ในประชาคมนั้ น ๆ สอดคล อ งกั บ Lynch (2003) และ Lynch, Clifford and
Lippincott, Joan K. (2005) โดยเปดใหสมาชิกสามารถนําสงผลงานไดดวยตนเอง (Self-archive) บนพื้นที่ที่จัดไวบ ริ ก าร (Crow,
2002) โดยจะเห็นไดวาคลังสถาบันเปนแนวคิดใหมในการรวบรวม จัดการ เผยแพร และสงวนรักษา ผลงานทางวิชาการที่สราง
ขึ้นโดยสมาชิกในประชาคม คลังสถาบันแตละแหงจะนําเสนอบริการที่ประกอบดวย การเสนอเนื้อหาในรูป แบบดิ จิทั ล การ
จัดการ การเขาถึง การเผยแพร และการสงวนรักษาในรูปแบบที่แตกตางกัน ออกไปตามแตการวางนโยบายการดําเนินงานของ
หองสมุดหรือบรรณสถานแตละแหง สําหรับผลงานที่มีการจัดเก็บและเผยแพรใน คลังสถาบันนั้น นอกจากจะเปนผลงานที่มี
การตีพิมพเผยแพร (Post-prints) แลว ยังหมายรวมถึงผลงานที่กําลังดําเนินการตีพิมพเผยแพร (Pre-prints) และผลงานที่ ไ มมี
การตีพิมพเผยแพร หรือตีพิมพเผยแพรในวงจํากัด (Grey literature) อีกดวย ซึ่งผลงานเหลานั้นยากที่จะรวบรวม จัด เก็ บ และ
สงวนรักษาไวอยางเปนระบบได
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หองสมุดมหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหงไดจัดตั้งและพัฒนาคลังสถาบันขึ้น เนื่องจากไดมองเห็น ความสํ า คั ญ
และประโยชนของการจัดตั้งและดําเนินงานคลังสถาบันในดานตาง ๆ ดังนี้ 1. ดานการจัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
คลังสถาบันชวยในการจัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัลไดอยางสะดวก สามารถจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศใน
หลายรูปแบบ รวมทั้งการทํา เมทาเดทา (Meta Data) ใหแกทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อตอการจัดการทรัพยากรสารสนเทศให
เปนระบบ และสามารถพัฒนาสูก ารใชขอ มูลสารสนเทศเพือ่ การดูแลความสัมพันธตอผูใ ชบริการในอนาคตได (ธงไชย สุรินทรว
รางกูร, 2556) 2. ดานการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ คลังสถาบันชวยในการจัดการการสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา
หรือผลงานทางวิชาการที่เปนของประชาคมบรรณสถานในรูปดิจิทัล เพื่อใหทรัพยากรสารสนเทศคงอยูไดในระยะยาว (Prosser
2003: 169) 3. ดานการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ คลังสถาบันเปนวิธีการทีบ่ รรณสถานสามารถนํามาปรับใชเพื่อรองรับการ
สื่อสารและการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายในวัด ทําใหเขาถึงความรูจํานวนมากที่ไดสะสมไว และ
เปดใหสามารถ เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางเสรี นอกจากนี้ คลังสถาบันในบรรณสถานของวัดคุณภาพ การเผยแพร
ชื่อเสียงใหแกสถาบัน และการจัดการความรู (Yeates 2003: 97-98) จากความสําคัญ และประโยชน ข องการมีค ลั งสถาบั น
ภายในบรรณสถานของวัดในตางประเทศ ทําใหเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการมีคลังสถาบันภายในบรรณ
สถานของวัดของประเทศไทย จากการสํารวจและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคลังสถาบันในบรรณสถานของวัดในประเทศไทยของ
ผูวิจัยพบวา บรรณสถานของวัด เริ่มมีการจัดตั้งและจัดการคลังสถาบันในบรรณสถานของวัด โดยแตละสถาบันมีชื่อเรียกคลัง
สถาบันที่แตกตางกันออกไป แตจํานวนของคลังสถาบันในบรรณสถานของวัดนั้นยังมีไมมาก ในการจัดการคลังสถาบัน บรรณ
สถานของวัดจําเปนตองใชทรัพ ยากรตาง ๆ อีกทั้งอาจตองเผชิญกับ ปญหาหรืออุปสรรคในการจัดการ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการจัดการคลังสถาบันในบรรณสถานของวัดเพื่อเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงการจัดการคลั งสถาบั น ในบรรณ
สถานของวัด หอญาณเวศกธรรมสมุจย โดยวัดญาณเวศกวัน และสําหรับประโยชนสาํ หรับบรรณสถานของวัดอื่นที่สนใจในการ
พัฒนาคลังสถาบันตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาบริบทและแนวทางในการจัดการผลงานประพันธบนสื่อดิจิทลั ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
2. ศึกษาการจัดการคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน (IR) ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ทีเ่ หมาะสมและ
สงเสริมการใชงานตอผูเ ขาใชบริการคลังสารสนเทศสถาบัน
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปน ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยขอ มูล การวิจัยในเชิ งปริ มาณได จากการให
ขอมูลผานแบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction Questionnaire) ของกลุมผูใชงานคลังสถาบันในบรรณสถานหอญาณ
เวศกธรรมสมุจย วัดญาณเวศกวัน และนําขอมูลมาประกอบการวิจัยในเชิงคุณภาพผาน การสัมภาษณผูนําทางความคิด (Key
Opinion Leaders) ไดแก ผูนําทางศาสนา เจาหนาที่โครงการฯ และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยใชการสัมภาษณที่ไม มีโ ครงสร า ง
แบบขยายความออกไป (Divergent Interviewing) เพื่อไมเปนการปดกั้นขอมูลขาวสารและเพื่อใหไดขอมูลที่กวาง ลึก และ
ถูกตองจากบุคคลที่หลากหลาย เพื่ อ ให ไ ด ตามความมุงหมายและกรอบแนวคิ ด ของการวิจัยที่ กํ า หนดโดยพิ จารณาถึ ง
รายละเอียดที่ครอบคลุม โดยการประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. การรวบรวมขอมูล ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559 ประชากร
เปาหมายและกลุมตัวอยางประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมผูใชงานคลังสถาบันในบรรณสถานหอญาณเวศกธรรมสมุจย
ผูนําทางศาสนา เจาหนาที่โครงการฯและผูม ีสวนเกี่ยวของ เชน ชุมชน วัดและสถาบันการศึกษา ที่มีสวนในการจัดการคลังเก็บ
สารสนเทศระดับสถาบัน (IR) ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโ ต)โดย กลุ มตั วอย า งจํา นวน 20 คน ใช วิธีเ ลื อ กกลุ ม
ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ใชวิธีเลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง โดยผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยจั ยครั้ งนี้ อาศั ยหลั ก การ การวิเ คราะห เ ชิ งเนื้ อ หา (Content
Analysis) ซึ่งเปนวิธีการในทางสังคมศาสตรเพือ่ การศึกษาเนือ้ หาของการสื่อสาร โดยการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่
ปรากฏในตํารา หนังสือ เอกสาร ขาวสาร สื่อสิ่งพิมพ บทสนทนา หรือรูปภาพ ซึ่งการวิเคราะหการบริหารจัดการสารสนเทศ
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คําสอนทางศาสนา โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพือ่ แบงเนื้อหาทําใหทราบโครงสราง ลําดับของเนื้อหา และขอบเขตเนื้อหาอยาง
ละเอียด รวมทั้งทําใหผูวิจัยเห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแตละชวงเวลาที่ทําการวิเคราะหดวย และผลจากการแยกแยะ
แจกแจงเนื้อหาชวยใหสามารถแบงเนื้อหาที่ไดออกเปนหัวเรื่อง หัวเรื่องยอยและหัวขอยอย สําหรับหนวยในการวิเคราะห เพื่อ
ใชแสดงปริมาณของการวิเคราะห โดยวิเคราะหออกมาเปน หัวเรื่อง หัวเรื่ อ งย อ ยหั วข อ ย อ ย รวมทั้ งปริ มาณ เช น จํา นวน
แนวคิด จํานวนหนา เปนตน
ผลการวิจัย
ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัลของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต)
ประกอบดวยขอมูล 2 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 5
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูท ําแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

47
72

39.49
60.51

119

100

จากตารางที่ 4-1 พบวา จํานวนผูทําแบบสอบถามทั้งหมด 119 คน เพศหญิงจํานวน 72 คน (60.51%)
มากกวาเพศชายจํานวน 47 คน (39.49%)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูท ําแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
0
75
27
14
119

รอยละ
0
65.54
22.68
11.78
100

จากตารางที่ 2 พบวา จํานวนผูทําแบบสอบถามจํานวน 119 คน มีชวงอายุ 21-30 ป มากที่ สุ ด จํา นวน
75 คน (65.54%) รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 27 คน (22.68%) และชวงอายุ 41 ปขึ้นไป จํานวน 14 คน
(11.78%)
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูทาํ แบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
0
26
75
18
119

รอยละ
0
21.84
63.02
15.12
100

จากตารางที่ 3 พบวา จํานวนผูทําแบบสอบถามทั้งหมด 119 คน ศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 75
คน (63.02%) รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จํานวน 26 คน (21.84%) และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 18 คน (15.12%)
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูท ําแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ
พนักงานบริษัท
อาชีพอิสระ
รวม

จํานวน (คน)
75
14
21
9
119

รอยละ
63.02
11.78
17.64
7.56
100

จากตารางที่ 4 พบวา จํานวนผูทําแบบสอบถามทั้งหมด 119 คน ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มาก
ที่สุด จํานวน 75 คน (63.02%) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จํานวน 21 คน (17.64%) และอาชีพขาราชการ จํานวน
14 คน (11.78%)
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูท ําแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการเขาใชงาน
ระยะเวลาในการเขาชม
จํานวน (คน)
รอยละ
1-3 ชั่วโมง/วัน
117
98.32
2
1.68
3-6 ชั่วโมง/วัน
รวม
119
100
จากตารางที่ 5 พบวา จํานวนผูทําแบบสอบถามทั้งหมด 119 คน มีร ะยะเวลาในการเข า ใช งาน 1-3
ชั่วโมง/วัน มากที่สุด จํานวน 117 คน (98.32%) และ 3-6ชั่วโมง/วัน จํานวน 2 คน (1.68%)
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเว็บไซตแ ละคําอธิบายการใชงานคลังสถาบันออนไลน ดังตารางที่ 6 ถึง ตารางที่ 8
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของความพึงพอใจตอเว็บไซตแ ละดานคําอธิบายการใชงานคลังสถาบันออนไลน
ระดับความพึงพอใจ
ขอ ความพึงพอใจตอเว็บไซตและคําอธิบายการใช มากที่สุด
มาก
ปานกลาง นอย
งาน
1. ดานเว็บไซต ภาพ ภาษา ตัวอักษรและสี
1.1 ขนาดภาพที่ใชประกอบเนื้อหา
39 คน
55 คน
25 คน
0 คน
(32.77%) (46.21%) (21.00%) (0%)
1.2 ภาพมีความคมชัด
37 คน
53 คน
29 คน
0 คน
(31.09%) (44.53%) (24.36%) (0%)
1.3 ความถูกตองของภาษาที่ใช
13 คน
94 คน
12 คน
0 คน
(10.92%) (78.99%) (10.08%) (0%)
1.4 รูปแบบตัวอักษรที่นาํ เสนอ
31 คน
49 คน
36 คน
3 คน
(26.05%) (41.17%) (30.25%) (2.52%)
1.5 ขนาดของตัวอักษรที่นาํ เสนอ
33 คน
67 คน
19 คน
0 คน
(27.73%) (26.05%) (15.97%) (0%)
1.6 สีตัวอักษร
27 คน
79 คน
13 คน
0 คน
(22.68%) (66.40%) (10.92%) (0%)
1.7 สีของภาพและกราฟก
34 คน
71 คน
14 คน 0 คน
(28.57%) (59.65%) (11.78%) (0%)
2. ความพึงพอใจคําอธิบายการใชงาน
2.1 การจัดวางหนาจอเว็บไซต
27 คน
52 คน
40 คน
0 คน
(22.68%) (43.69%) (33.62%) (0%)
2.2 คําแนะนําการใชงานทีช่ ัดเจน
38 คน
48 คน
33 คน
0 คน
(31.93%) (40.33%) (27.73%) (0%)
2.3 ลําดับขั้นตอนในการใชงาน
39 คน
78 คน
2 คน
0 คน
(32.77%) (65.54%) (1.68%) (0%)
2.4 การสรุปเนือ้ หาในคําอธิบายการใชงานไดชดั เจน 42 คน
63 คน
14 คน
0 คน
(35.29%) (52.94%) (11.78%) (0%)

นอย
ที่สุด
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)
0 คน
(0%)

จากตารางที่ 6 พบวา ในดานเว็บไซตคลังสถาบันออนไลน ภาพ ภาษา ตัวอักษรและสี ผูใชบริการระบบจัดการขอมูล
ผลงานประพันธบนสือ่ ดิจิทัล มีความพึงพอใจขนาดภาพที่ใชประกอบเนื้อหา คือ มาก จํานวน 55 คน (46.21%) รองลงมาคือ
มากที่สุด จํานวน 39 คน (32.77%) และปานกลาง จํานวน 25 คน (21.00%) มีความพึ งพอใจภาพมีค วามคมชั ด คื อ มาก
จํานวน 53 คน (44.53%) รองลงมาคือ มากที่สุด จํานวน 37 คน (31.09%) และปานกลาง จํานวน 29 คน (24.36%) มีความ
พึงพอใจความถูกตองของภาษาที่ใช คือ มาก จํานวน 94 คน (78.99%) รองลงมาคือ ดีมาก จํานวน 13 คน (10.92%) และ
ปานกลาง จํานวน 12 คน (10.08%) มีความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรที่นําเสนอ คือ มาก จํานวน 49 คน (41.17%) รองลงมา
คือ ปานกลาง จํานวน 36 คน (30.25%) และมากที่สุด จํานวน 31 คน (26.05%) มีค วามพึ งพอใจขนาดของตั วอั ก ษรที่
นําเสนอ คือ มาก จํานวน 67 (26.05%) รองลงมาคือ มากที่สุด จํานวน 33 คน (27.73%) และปานกลาง จํา นวน 19 คน
(15.97%) มีความพึงพอใจสีตัวอักษร คือ มาก จํานวน 79 (66.40%) รองลงมาคือ มากที่สุด จํานวน 27 คน (22.68%) และ
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ปานกลาง จํานวน 13 คน (10.92%) และมีความพึงพอใจสีของภาพและกราฟก คือ มาก จํานวน 71 (59.65%) รองลงมาคือ
มากที่สุด จํานวน 34 คน (28.57%) และปานกลาง จํานวน 14 คน (11.78%)
ดานคําอธิบายการใชงาน ผูใชบริการระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัล มีความพึง พอใจการจัด วาง
ดานความพึงพอใจคําอธิบายการใชงาน

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
1. การจัดวางหนาจอเว็บไซต
3.82
.755
มาก
4.05
.746
มาก
2. คําแนะนําการใชงานทีช่ ัดเจน
3. ลําดับขัน้ ตอนในการใชงาน
4.30
.460
มาก
4. การสรุปเนื้อหาในคําอธิบายการใชงานไดชัดเจน
3.70
.643
มาก
รวม
3.96
0.651
มาก
หนาจอเว็บไซต คือ มาก จํานวน 52 (43.69%) รองลงมาคือ ปานกลาง จํานวน 40 คน (33.62%) และมากที่สุด จํานวน 27
คน (22.68%) มีความพึงพอใจคําแนะนําการใชงานที่ชัดเจน คือ มาก จํานวน 48 (40.33%) รองลงมาคือ มากที่ สุ ด จํา นวน
38 คน (31.93%) และปานกลาง จํานวน 33 คน (27.73%) มีความพึงพอใจลําดับขั้นตอนในการใชงาน คือ มาก จํานวน 78
(65.54%) และมากที่สุด จํานวน 39 คน (32.77%) และมีความพึงพอใจการสรุปเนื้อหาในคําอธิบายการใชงานชัดเจน คือ มาก
จํานวน 63 (52.94%) รองลงมาคือ มากที่สุด จํานวน 42 คน (35.29%) และ ปานกลาง จํานวน 14 คน (11.78%)
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดานการใชงานเว็บไซตคลังสถาบันออนไลน
จากตารางที่ 7 พบวา ผูใชบริการระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัล สวนใหญมีความพึงพอใจ สีของ
ภาพและกราฟก มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.23, S.D. = 0.629) รองลงมาคือ ขนาดภาพที่ใชประกอบเนื้อหาภาพมีความ
คมชัด ขนาดของตัวอักษรที่นําเสนอ มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.10, S.D. = 0.703) และรูปแบบตัวอักษรที่นําเสนอ มี
ระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =3.73, S.D. = 0.724)
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจคําอธิบายการใชงาน
จากตารางที่ 8 พบวา ผูใชบริการระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสือ่ ดิจิทัล สวนใหญมีความพึงพอใจ ลําดับ
ดานการใชงานเว็บไซต
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจ
1. ขนาดภาพทีใ่ ชประกอบเนือ้ หา
4.10
.703
มาก
4.10
.703
มาก
2. ภาพมีความคมชัด
3. ความถูกตองของภาษาที่ใช
4.00
.449
มาก
4. รูปแบบตัวอักษรที่นําเสนอ
3.73
.724
ปานกลาง
5. ขนาดของตัวอักษรทีน่ ําเสนอ
4.10
.703
มาก
6. สีตัวอักษร
4.05
.588
มาก
7. สีของภาพและกราฟก
4.23
.629
มาก
รวม
4.04
0.642
มาก
ขั้นตอนในการใชงาน มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.30, S.D. = 0.460) รองลงมาคือ คําแนะนําการใชงานที่ชัดเจน มีระดับ
ความพึงพอใจมาก (x̄ =4.05, S.D. = 0.746) และการสรุปเนื้อหาในคําอธิบายการใชงานไดชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมาก
(x̄ =3.70, S.D. = 0.643)
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สรุปและอภิปรายผล
1. ดานเนื้อหาของเว็บไซตคลังสถาบันออนไลน
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัล มีความพึงพอใจอยูในระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคลองกับการวิจัยของ Howland; et al. (2009) และ Dewan, P. (2012) สําหรับทรัพ ยากรสารสนเทศที่ จัด เก็ บ และ
ใหบริการใน Google Scholar ประกอบดวยบทความในวารสารวิชาการ เอกสารการประชุมทางวิชาการ วิทยานิพนธระดั บ
ปริญญาโท และปริญญาเอก หนังสือวิชาการ สิทธิบั ต ร บทคั ด ย อ และความเห็ น ของศาลในการวินิ จฉั ยคดี ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตโดยสํานักพิมพทางวิชาการ สมาคมทางวิชาชี พ คลั งสารสนเทศออนไลน
(Online repository) มหาวิทยาลัยและเว็บไซตตางๆ โดยผูใชสามารถสืบคนงานวิชาการไดในที่เดียว สํารวจงานทางวิชาการ
รายการอางอิง ผูแตงและสิ่งพิมพทเี่ กี่ยวของ คนหาเอกสารทีส่ มบูรณผานหองสมุดหรือบนเว็บ ติดตามการพัฒนาที่ทันสมัยใน
สาขาวิชาของการวิจัย ตรวจสอบวามีใครนํางานเขียนไปใชในการอางอิงผลงานทางวิชาการและการสรางแฟมขอมูลของผูเขียน
ตลอดจนการจัดอันดับสิ่งพิมพ/ เอกสาร ซึ่งถูกนําไปใชอางอิง (Google Inc., n.d.) การออกแบบเว็บไซตตองคํานึง ถึ ง ความ
ถูกตองของภาษาที่ใช ตลอดจนภาพ ภาษา ตัวอักษร สีของภาพและกราฟก เนื่องจากการใชงานในการอานเอกสารบนเว็บไซต
จะตองใชเวลานานในการใชงาน การออกแบบในสวนดังกลาวจึงเปนปจจัยสงเสริมใหผใู ชงาน ใชงานไดดีและมีความตองการที่
จะกลับมาใชงานอีก
จากการดวยการสัมภาษณเชิงลึก พบวาการจัดการบรรณสาร ผานสื่อออนไลน ดังเชน คลังสถาบัน หอญาณเวศก
ธรรมสมุจย(บรรณสถาน) หรืออีกนัยหนึ่ง ที่เรียกวา “หองสมุดดิจิทัล” สอดคลองกับที่ไดมีผศู ึกษาดานนี้ ใหขอมูลสําคัญไว คือ
Seadle, M., & Greifeneder, E. (2007) ไดอธิบายความหมายของ หองสมุดดิจิทัล ดวยการศึกษาเปรียบเที ยบจากหลายที่
ซึ่งไดผลการวิจัยจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรกใหความหมายวาหองสมุดดิจิทัลเกิดจากเอกสารดิจิทัล ที่ตองจัดการ
ดวยกระบวนการมาตรฐานของหองสมุดทั่วไป (การรวบรวมการจัดหมวดหมู และการเตรียมการเขาถึง) และสร า งให เ ข า ถึ ง
แคทคาล็อก (Catalog) ดวยระบบออนไลน กลุมถัดมาใหความหมายวา ห อ งสมุด ดิ จิทั ล คื อ โปรแกรม(Software) ที่ บ รรจุ
ขอมูลพื้นฐาน (Primary data) และจัดเก็บดวยเมทาดาทาที่สรางหรือตรวจทานดวยมือ ขอมูลดังกลาวจําตองมีการรวบรวม
จัดระบบ และบําารุงรักษาอยางดี ดวยภาระหนาที่หลักเชนเดียวกับหองสมุดปกติ 3 อยาง ไดแก การแคทตาล็อก การจัดเก็บ
เอกสารในระยะยาว และการเขาถึงเอกสาร และกลุมที่สุดทายใหความหมายวา หองสมุดดิจิทัล คือ การจัดหาเอกสารดิจิทัลใน
การเชื่อมโยงบริการออนไลน สรางขึ้นบนหนาที่หลักของหองสมุดทั่วไป โดยใหการบริการเขาถึงแหลงรวบรวมผานอินเทอรเน็ต
นอกจากนั้น ขอมูลความพึงพอใจทําใหพบวา การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดสงผลกระทบต อ
การใชงานทางดานบรรณสารเปนอยางมากโดยเฉพาะการลดขอจํากัดทั้งดานระยะทางและเวลาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ของการเรียนรู สอดคลองงานวิจัยของ ยืน ภูวรวรรณ (2557) ที่พบวามีแนวโนมที่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูหลายอยางจะถูก
ผนวกเขาดวยกัน (Convergence) อันจะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
จึงมีคําถามสําคัญวาจะบูรณาการเทคโนโลยีอยางไรที่จะนําไปสูการพัฒนาระบบห อ งสมุด ดิ จิทั ล ที่ ส งเสริ มศั ก ยภาพในการ
เรียนรูของผูใชงาน
โดยในงานวิจัยนี้ มีผล คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดานการใชงานเว็บ ไซต พบวา ผู ใ ช บ ริ ก ารระบบ
จัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัลสวนใหญมีความพึงพอใจ สีของภาพและกราฟ ก มีร ะดั บ ความพึ งพอใจมาก (x̄
=4.23, S.D. = 0.629) รองลงมาคือ ขนาดภาพที่ใชประกอบเนื้อหาภาพมีความคมชัด ขนาดของตัวอักษรที่นําเสนอ มีระดับ
ความพึงพอใจมาก (x̄ =4.10, S.D. = 0.703) และรูปแบบตัวอักษรที่นําเสนอ มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =3.73, S.D. =
0.724)
2. ดานคําอธิบายการใชงานคลังสถาบันออนไลน
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการระบบจัดการขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัล มีความพึงพอใจคําอธิบายการใชงาน
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วัชรี เพ็ชรวงษ และ กุลธิดา ทวมสุข (2554) ไดศึกษาเรื่อง คําแนะนําสําหรับผูใ ช
เปนขอมูลที่ชวยใหผูใชสามารถใชงานคลังสารสนเทศสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดแก นโยบายตาง ๆ ของ
คลังสารสนเทศสถาบัน คูมือการใชงาน ประเด็นคําถามตาง ๆ (FAQ) เปนตน จากการวิเคราะหในสวนคําแนะนําสําหรับผูใช
พบวา คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยตางประเทศใหขอมูลที่เปนคําแนะนํา สําหรับผูใ ช มากกวา คลั งสารสนเทศ
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สถาบันของมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยมีวิธีการในการนําเสนอขอมูลเหลานี้แตกตางกันไป เชน สถาบันเทคโนโลยี
แหงแมสซาชูเซททรวบรวมเนื้อหาเหลานี้ไวที่เ มนู About DSpace@MIT ส วนมหาวิท ยาลั ยฮาร ด วาร ด รวบรวมไวที่ My
DASH และ DASH FAQ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย รวบรวมไวที่ ABOUT และ HELP เปนตน สวนมหาวิทยาลัยไทยมีเพียง 2
แหง ที่ใหเพียงขอมูลที่เปนคําแนะนําสําหรับผูใช คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทานั้น ที่ใหเพียงขอมูลแนะนําขัน้ ตอนการจัดเก็บผลงานเทานั้น ซึ่งการใหข อมูลคําแนะนําสําหรับผูใชในหลากหลายประเด็น
ดังเชนคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยตางประเทศนั้นลวนเปนขอมูลที่มีประโยชน ต อ การใช งาน คลั งสารสนเทศ
สถาบันสําหรับผูใชอยางมาก
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดานความพึงพอใจคําอธิบายการใชงาน พบวา ผู ใ ช บ ริ ก ารระบบจัด การ
ขอมูลผลงานประพันธบนสื่อดิจิทัล สวนใหญมีความพึงพอใจ ลําดับขั้นตอนในการใชงาน มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.30,
S.D. = 0.460) รองลงมาคือ คําแนะนําการใชงานที่ชดั เจน มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.05, S.D. = 0.746) และการสรุป
เนื้อหาในคําอธิบายการใชงานไดชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =3.70, S.D. = 0.643)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1) บรรณสถานควรกําหนดนโยบายการจัดการขอมูลบรรณสารในระดับสถาบันเพื่อใหการจัดเก็บขอมูลงานนิ พ นธ
ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในแตละปใหครบถวน สําหรับการใชงานในระยะยาว เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงองคความรูที่เกิดขึน้ ในงานนิพนธซึ่งสามารถนํามาใชตอ ยอดความรู สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยตอไปในอนาคต
2) หอญาณเวศกธรรมสมุจย ควรมีการจัดทํามาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการงานนิพนธของพระพรหมคุณา
ภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในคลังสารสนเทศสถาบันเพือ่ เปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพการจัดทําหรือเผยแพรงานนิพนธ พระ
พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในระดับสถาบันและหนวยงาน อันจะนําไปสูการพั ฒ นาฐานข อ มูล วิจัยด า นศาสนศาสตร
ระดับประเทศ เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลวิจัยของประเทศจากบริการขอมูลวิจัย ณ จุดเดียวในรูปแบบ One stop
service
3) หอญาณเวศกธรรมสมุจย ควรรวมมือกับองคกรวิจัยระดับชาติเพื่อกําหนดแนวทางการจัดเก็บและเผยแพรขอมูล
งานนิพนธ ใหเปนขอมูลเปดตามมาตรฐานสากล เชน ความรวมมือระหวางหองสมุด หอญาณเวศกธรรมสมุจย กับ สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ เปนตน
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไปในอนาคต
จากการศึกษาสภาพการจัดการขอมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการจัดทําคูมือ มาตรฐาน
การจัดการขอมูลงานวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล ซึ่ งอาจต อ งมีก ารศึ ก ษาถึ งรายละเอี ยดที่ สํ า คั ญ ที่ จะส งเสริ มให เ ยาชน
ประชาชน ไดรูจักหอญาณเวศกธรรมสมุจย และมาตรฐานการจัดทําหรือเผยแพรงานนิพนธ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺ
โต) ในวงกวางและใหมีความถูกตองเหมาะสมทั้งเชิงวิชาการและเชิงการประยุกตใชตอไป
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย
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บทคัดยอ
วิจัยการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล ประชากรที่
ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัด
เลย จํานวนทั้งสิ้น 3,923 คน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมู ล ผู วิจัยใช ก ารสุ มแบบเจาะจง จํา นวน 10 คน ในการ
สัมภาษณ โดยคัดเลือกจากผูที่มีสว นเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด นั ก วิเ คราะห น โยบายและแผน สมาชิ ก สภา
องคการบริหารสวนตําบล กํานัน – ผูใหญบาน และประชาชน รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คน ทําการวิเคราะหเนื้อหาเชิงตรรกะ
และสรุปสังเคราะหมาเปนแนวทางคําตอบเขียนเปนเชิงพรรณนา ขององคการบริหารสวนตําบล พบวา ประเด็นปญหาในการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เกิด
จากการใหความรวมมือของประชาชนมีจํานวนนอยรวมไปถึงการใหความสําคัญการรูจักบทบาทหน า ที่ ข องตนเองและการ
แกไขปญหา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนยังไมครอบคลุมจึงทําใหเกิดปญหาในการมีสวนรวมในการพัฒนาสามป
ยังไมเปนที่พึงพอใจซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวนี้ จึงขอเสนอแนะวา องคการบริหารสวนตําบลหาดคั มภี ร ควรมี
แนวทางในการสงเสริมใหความรูความเขาใจถึงความสําคัญและคุณประโยชนของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป โดยการจัดการประชุม อบรมใหความรูในเรื่องการจัด ทํ า แผนสามป แ ก ป ระชาชนให ทั่ วถึ งเพื่ อ ให
ประชาชนไดรับทราบถึงวิธีการในการเขารวมกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พรอมรับทราบปญหาและกลาที่จะ
รวมแกปญหา วางแผน มากขึ้น
คําสําคัญ : การมีสวนรวมแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบล
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Abstract
This research studied the citizen participation in a three-year development plan of the Subdistrict Administrative Organization. The population for qualitative research included 3,923 people who
lived in service area of Hat Khampee Sub-district Administrative Organization, Pakchom District, Loei
Province. The researcher purposively selected 10 participants for the interviews including chief executive
of the Sub-district Administrative Organization, deputy chief executive of the Sub-district Administrative
Organization, chief administrator of the Sub-district Administrative Organization, deputy chief of the Subdistrict Administrative Organization, chief of the Sub-district Administrative Organization Office, plan and
policy analyst, member of the Sub-district Administrative Organization, sub-district headman and village
headman and villager. Logical content analysis was applied to synthesize data so as to be guidelines for
descriptive writing. It was found that Hat Khampee Sub-district Administrative Organization, Pakchom
District, Loei Province received less public participation, lacked the people’s recognition of roles and
lacked problem solving, which was insufficient to serve the people’s needs, leading to preparing an
unsatisfied three-year development plan. It is suggested that Hat Khampee Sub-district Administrative
Organization should promote people’s understanding about the importance and advantages of public
participation in formulating a three-year development plan. The Sub-district Administrative Organization
should organize meetings or workshops to disseminate knowledge about preparation of a three-year plan
among people to enable them to know about how to participate in activities and how to express their
opinions and suggestion, to recognize problems and to participate more in problem solving and planning.
Keywords : Participation three-year development plan, Sub-district Administrative Organization
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บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับการกําหนดทิ ศ ทางพั ฒ นา
ทองถิ่นในดานเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน การเมือง การบริหารและสิง่ แวดลอม โดยมีการนําปญหา ความตองการและ
ศักยภาพของทองถิ่นมาวิเคราะห เพื่ อ กํ า หนดจุด มุงหมายและแนวทางในการพั ฒ นาแล วนํ า กรอบแนวทางมากํ า หนด
รายละเอียดในรูปแผนงานและโครงการ เพื่อใหมีความสอดคลองกันอยางเปนระบบ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค ตัดสิ น ใจและ
วินิจฉัยทางเลือกในอนาคต เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอ ย า งมีป ระสิ ท ธิภ าพสามารถ
แกปญหาสนองตอบความตองการและเปาหมายการพัฒนาศักยภาพองคกรได (องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร : 2558)
องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เปนองคก ารบริ ห ารส วนตํ า บลหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามผลของ
พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 6 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตําบลหาดคัมภีร จากการสํารวจ
ในเบื้องตนพบวาที่ผา นมา ประชาชนยังไมใหความสําคัญตอการมีสวนรวมหรือการใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปเทาที่ควร เนื่องจากประชาชนบางสวนไมมีความรูหรือไมใหความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามป กลาวคือ ประชาชน
เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในป พ.ศ. 2556 คิดเปน 53.68 % พ.ศ. 2557 คิดเปน 52.74 % และ พ.ศ.
2558 คิดเปน 54.26 %
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ของ
องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร โดยมุงหวังวาผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะสามารถนําไปสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนได
เขาไปมีสวนรวมในการจัดทํ า แผนพั ฒ นาสามป โดยเน น การมีส วนร วมอย า งแท จริ ง เพื่ อ ให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ได รั บ
ผลประโยชนและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงและยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอ
ปากชม จังหวัดเลย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวความคิดของ Cohen and Uphoff (1977 , 17-19) เพื่ อ ใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแก (1.) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (2).การมีสวนรวมในการปฏิบัตกิ าร (3.)การมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน (4.)การมีสวนรวมในการประเมินผล ประชากร ไดแก ประชาชนที่อยูในเขตพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวน 6 หมูบาน ไดแก บานหาดคัมภีร หมูที่ 1 บานคกเวา หมูที่ 2 บานหวยขอบ หมู
ที่ 3 บานหวยเหียม หมูที่4บานปากมั่ง หมูที่ 5 บานนาโม หมูที่ 6 การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในชวง เดือนกัน ยายน 2559–
พฤศจิกายน 2559
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยจึงทําการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของแนวคิดของ
Cohen and Uphoff (1977 , 17-19)ผูศึกษาวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1 .การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

ระเบียบวิธ ีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใช้ ในการวิ จัยเชิ งคุณภาพ ได้ แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย จํานวนทั้งสิ้น 3,923 คน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลผูวิจัยใชการสุม แบบเจาะจง จํานวน
10 คน ในการสัมภาษณ โดยคัดเลือกจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไดแก นายกองคการบริ ห ารส วน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน – ผูใหญบาน และประชาชน รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดวยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยจึงใชเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณอยางเปนทางการ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหเนื้อหาเชิงตรรกะ (Logical Analysis) คําถามปลายเป ด ที่ ป ระชาชน ได
แสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
หาดคัมภีร อําเภอปากชม จังหวัดเลย และการวิเคราะหเนื้อหาเชิงตรรกะ แบบอุ ป นั ยย อ ยไปใหญ (Inductive) และสรุ ป
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สังเคราะหมาเปนแนวทางคําตอบเขียนเปนเชิงพรรณนาเปนเนื้อหา โดยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผู ใ ห ข อ มูล สํ า คั ญ
เพื่อใหไดเนื้อหาที่มีความสมบูรณในขอมูลหรือการตีความสรางขอสรุปและขยายผลการศึกษาใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจั ดทําแผนพั ฒนาสามปข ององคก ารบริหารสว นตําบลหาดคัม ภี ร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการสัมภาษณพบวา
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสามป เกิดปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง
ปญหาที่ทําใหการมีสว นรวมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาสามป เกิดจากประชาชนมีการเขารวมประชุมนอย
จึงไมสามารถที่จะนําเสนอปญหาเพื่อตอบสนองความตองการตอความตองการไดอยางครอบคลุมและประชาชนไมเ ข า ใจถึ ง
บทบาทหนาที่ของตนเองอีกครั้งประชาชนสวนใหญขาดความรูความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและประชาชนสวนใหญ
ไมมีเวลาที่จะเขารวมประชุมอีกดวย
ดานการมีสวนรวมการนําแผนพั ฒนาสามป ขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ไปสูก ารดําเนิ น งานมี ปญ หา/
อุปสรรคอยางไรบาง
ปญหาในการนําแผนพัฒนาสูการดําเนินงานเกิดจากประชาชนมองเห็นวาหนาที่นี้ไมใชหนาที่ของตนเองแตเปนหนาที่
ของเจาหนาที่หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนคนจัดการโดยประชาชนจะรอรั บ ผลประโยชน เ ท า นั้ น แต ไ มไ ด มองเห็ น หรื อ ให
ความสําคัญของปญหาในการดําเนินงานเปนการผลัดภาระใหผูที่ดําเนินงานเปน เจา หน า ที่ ห รื อ ผู ที่ มีส วนเกี่ ยวข อ งเป น คน
ดําเนินงานเองทั้งหมด
ดานการไดรับผลประโยชนของประชาชนตอการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น มี
ปญหา/อุปสรรคอยางไรบาง
ปญหาในการไดรับผลประโยชนเกิดจากประชาชนสวนใหญยังคงไมใ ห ค วามสํ า คั ญ ของป ญ หาจะมีผู ที่ เ ดื อ ดร อ น
เทานั้นที่เขารวมประชุมเสนอปญหาหรือความตองการซึง่ ผูที่ไมใหความสําคัญก็จะมองแควาสวนใหญเสนอเรื่องไหนก็เรื่องนั้น
ซึ่งทําใหเกิดผลประโยชนเฉพาะกลุมหรือบางกลุมที่เสนอปญหาเขามาเทานั้นรวมไปถึงการแกไขปญหาไมเกิดความครอบคลุม
และประเด็นที่สําคัญอีกอยางคือเรื่องของงบประมาณประชาชน เสนอปญหาเขามาแตเจาหนา ที่ ห รื อ ผู ที่ มีส วนเกี่ ยวข อ งไม
สามารถแกไขปญหาไดทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณที่มีไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาใหทั้งหมดจึงทําใหในสวนของผลประโยชน
ที่ประชาชนจะไดรับ จึงไมทั่วถึงทุกคน จะไดเพียงเฉพาะกลุมหรือบางกลุมเทานั้น
ประชาชนมีปญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิ บัติตามแผนพั ฒนาสามป ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางไรบาง
ปญหาดานการติดตามประเมินผลเกิดจากประชาชนสวนใหญมองวาไมใชหน า ที่ ข องตนเองหน า ที่ ใ นการติ ด ตาม
ประเมินผลเปนหนาที่ของเจาหนาที่หรือผูม ีสวนเกีย่ วของเทานั้นประกอบไปดวยประชาชนบางกลุมไมใหความสนใจตั้งแตการ
เขารวมจึงไมสนใจวาทําไมตองติดตามและถาหากมีการติดตามก็จะติดตามแคเรื่องของตนเองเสร็จเรื่องของตนเองก็เลิกติดตาม
และประชาชนไมทราบถึงปญหาในการติดตามจริงปลอยใหเปนหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่ดังกลาวแทน
ดานการติดตามและประเมินผลขอ 4
แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจั ดทําแผนพั ฒนาสามป ขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่น ภาครัฐและภาคประชาชนควรดําเนินการอยางไร
แนวทางในการพัฒนาคือเจาหนาที่หรือผูมีสวนเกี่ยวข อ งควรที่ จะสํ า รวจหรื อ เร งลงพื้ น ที่ แ ละประชาสั มพั น ธใ ห
ประชาชน หรือทุกหนวยงานเขาใจและใหความสําคัญของบทบาทหน า ที่ ใ นการมีส วนร วมของประชาชนโดยอาจใช ก าร
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆดวยการทํางานเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนไดรับรูถึงบทบาทหนา ที่ ใ นการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประชาชนก็ตองมีการเอาใจใสหรือใหความสําคัญในการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาแผนสามปและยัง
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สามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนไดอีกดวยจึงจะทําใหในการทํางานเดินไปในทิศทางเดียวกันไดอยาง
ดีเยี่ยม
สรุปและอภิปรายผล
ประเด็นปญหาในการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย เกิดจากการใหความรวมมือของประชาชนมีจํา นวนน อ ยรวมไปถึ งการให ค วามสํ า คั ญ การรู จัก
บทบาทหนาที่ของตนเองและการแกไขปญหาเพือ่ ตอบสนองความตองการของประชาชนยังไมครอบคลุมจึงทําใหเกิดปญ หาใน
การมีสวนรวมในการพัฒนาสามปยังไมเปนที่พึ งพอใจซึ่ งแนวทางในการแก ไ ขป ญ หาดั งกล า วนี้ เ จา หน า ที่ ค วรที่ จะมีก าร
ประชาสัมพันธถึงความสําคัญของแผนพัฒนาสามปและประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่ของประชาชนใหรับรูดวยเพื่อใหเกิ ด
ความรูความเขาใจในการทํางานและเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัฒน หามนตรี (2554 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด อ า งทอง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง
โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลของการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง
จัดทําแผนตามกระบวนการและปฏิบัติการจัดทําแผนระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แตยังขาดการดําเนินการเชิ งคุ ณภาพ
ขาดความรู และขาดขอมูลเชิงลึกในการจัดทําแผน ขาดวิสัยทัศนการทําแผนยุทธศาสตรของชุมชม และขาดการบูรณาการแผน
ยุทธศาสตรชุมชนเขากับกระบวนการทําแผนขององคการบริหารสวนตําบล ปจจัยสนับสนุนการทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวม
ไดแก การเรียนรูการทํางานรวมกัน การสื่อสารประชาสัมพันธ คุณภาพของผูนําชุมชน การมีเครือขายบุ ค คลและเครื อ ข า ย
องคกร การพัฒนารูปแบบการจัดการ แผนแบบมีสว นรวม ใชวิธี 7ขั้นตอน ประกอบดวย
1)ขั้นเตรียมการ 2)ขั้น
การเรียนรูรวมกัน 3) ขั้นสํารวจและเก็บขอมูล 4) ขั้นวิเคราะหขอมูล 5) ขั้นยกรางแผน
6) ขั้ น ประชาพิ จารณ
แผนและไดแผน 7) ขั้นติดตามและประเมินผล ทั้งนี้การจัดทําแผนพัฒนาทั้ง 7 ขั้นตอน ตองมาจากปญหาที่แทจริง ตามบริบท
ของชุมชน มีปจจัยสนับสนุนใหประชาชน แกนนําชุมชน ผูนําทองถิ่นมีสวนรวม ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริ ห ารส วน
ตําบลตลอดจนองคการภายนอกและมีการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อใหความรู ความเขาใจขั้นตอนในการจัดทําแผนการน า
รูปแบบแผนพัฒนาแบบมีสว นรวมไปทดลองปฏิบัติ พบวา ผูมีสวนรวมไปปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทําแผน ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันไดแผนพัฒนาตนแบบที่มาจากปญหาของชุมชน การเรียนรูรวมกันทําใหเกิ ด ความรู ค วามเข า ใจ ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาอยางมีคุณภาพและเห็นความสําคัญของการเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทําแผน
ขอเสนอแนะ
องคการบริหารสวนตํา บลหาดคั มภี ร ควรมีแ นวทางในการส งเสริ มให ค วามรู ค วามเข า ใจถึ งความสํ า คั ญ และ
คุณประโยชนของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร
อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยการจัดการประชุม อบรมใหความรูในเรื่องการจัดทําแผนสามปแกประชาชนให ทั่ วถึ งเพื่ อ ให
ประชาชนไดรับทราบถึงวิธีการในการเขารวมกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พรอมรับทราบปญหาและกลาที่จะ
รวมแกปญหา วางแผน มากขึ้น
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ปจจัยที่สงผลตอการมีสว นรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จักรพงษ เปรมกมล ธนบดี ฐานะชาลา อัมรินทร นาคณัฐเศรษฐ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
Email: marcus_3.0@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรวมทางการเมือง และศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี ส วนร วมทางการเมือ ง รวมทั้ งศึ ก ษา
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ นักศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 337 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
และทําการวิเคราะหขอ มูลดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา
1) ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ป จจัยการมีส วนร วมทางการเมือ งของนั ก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมทุกปจจัยอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.52) ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ปจจัยดานประโยชนและผลกระทบที่ประชาชนเกี่ยวของ ( ̅ = 3.59) สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ปจจัยดานลักษณะส วน
บุคคล ( ̅ = 3.41)
2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.55) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคื อ ด า นการไปใช
สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ( ̅ = 3.68) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการติดตอสื่อสารกับนักการเมือง ( ̅ = 3.39)
3) ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง ไดแก ปจจัยดานลักษณะของระบบการเมือง ( ) และป จจัยด า น
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ( ) ซึ่งเปนปจจัยพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณการมีสว นร วมทางการเมือ งของนั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 73.50 สามารถเขียนเปนสมการณ
พยากรณในรูปคะแนนดิบคือ = .595+.576 +.269 และเขียนเปนสมการณพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานคือ =
.592 +.282
คําสําคัญ: การมีสวนรวมทางการเมือง, ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง, นักศึกษาอาชีวศึกษา
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Factors Affecting the Political Participation of the Vocational Students
under Office of the Vocational Education Commission
in Chachoengsao Province
Chakkapong Premkamol Tanabodee Tanachala Ammmarin Naknutthaset
Master of Public Administration (Public Administration) Rajabhat Rajanagarindra University
Email: marcus_3.0@hotmail.com

Abstract
This research was quantitative research. The objectives of this research were to study the level
of opinions concerning factors of the political participation, to study the level of opinions concerning
political participation and to study factors affecting the political participation of the vocational students
under the office of the Vocational Education Commission in Chachoengsao province. The samples were
337 vocational students. The instrument used for this research was questionnaire. The data were
analyzed through frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple regression
analysis.
The findings revealed that:
1) The overall of the level of opinion regarding factors of the political participation of the
vocational students under the office of the Vocational Education Commission in Chachoengsao province
was at a high level ( ̅ = 3.52). The factors containing the highest mean were benefit and effects towards
related people ( ̅ = 3.59). The factors containing the lowest mean was personal characteristics ( ̅ = 3.41).
2) The overall of the level of opinion regarding the political participation of the vocational
students under the office of the Vocational Education Commission in Chachoengsao province was at a
high level ( ̅ = 3.55). That of the highest mean was going to the polls ( ̅ = 3.68). The factors containing
the lowest mean was communicating with politicians ( ̅ = 3.39).
3) The factors affecting the political participation were characteristics of political system ( ) and
social and cultural characteristics ( ) which was the good factor forecast able to forecast the political
participation of the vocational students under the office of the Vocational Education Commission in
Chachoengsao province. According to the research 73.50 of students was able to write prediction
quotation in raw score; it was = .595+.576 +.269 Also, it was able to write prediction quotation in
standard score = .592 +.282
Keywords: Political Participation, Factor Affecting Political Participation, Vocational Students
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บทนํา
ประเทศไทยเคยผานประสบการณการปฏิรูปการเมืองโดยการยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ใหมมาแล วหลายครั้ ง แต ก็ ยังไม
สามารถทําใหการปกครองพัฒนาไปสูก ารมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณได เนื่องจากยังขาดการปฏิรูปทีร่ ากเหงาของปญหา
อยางแทจริง คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ที่ไดรับการแตงตั้งโดยบทบัญญัติของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงไดกําหนดเคาโครงของรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยมุงหวังใหเปนการวางหลักการเพื่อสราง
พลเมืองที่มีคุณภาพ การไดมาซึ่งนักการเมือง และผูแทนทางการเมือ งที่ ดี การมีช อ งทางให ป ระชาชน เข า มีส วนร วมใน
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองที่มีความหมาย การมีมาตรการกลไกในการตอตานการทุจริตอยางรอบดาน และการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางเปนธรรมทางสังคม (สถาบันพระปกเกลา, 2558, หนา
28)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งรางโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นั้นมีกรอบใหญๆ
อยู 4 กรอบ คือ กรอบที่หนึ่ง ไดแก สิทธิเสรีภาพของประชาชน กรอบที่สอง ไดแก การเขาสูตําแหนงอํานาจของผูปฏิบัติงาน
ทางการเมือง กรอบที่สาม ไดแก การควบคุมการใชอํานาจ กรอบที่สี่ ไดแก การเมืองภาคประชาชน หรือมีการสวนร วมของ
ประชาชนในสวนของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถจะแยกแยะไดดังตอไปนี้ คือ ประการที่ 1 การมีส วนร วมใน
ฐานะที่เปนสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย ประการที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนโดยหนาที่ในฐานะที่เปนพลเมืองที่อยูภายใต
กรอบของกฎหมาย ประการที่ 3 สิทธิของประชาชนในการมีสว นรวมทางการเมืองตามบทบัญญัติที่มีไวในรัฐธรรมนูญ ประการ
ที่ 4 รัฐมีหนาที่ในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2546, หนา 1-17)
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวม
ในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน การศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยทั่วไปนั้ น
จะพบวาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป ทั้งภายในสังคมเดียวกันและ
ระหวางสังคมที่แตกตางกัน เพราะสิ่งแวดลอมเปนปจจัยกระตุนที่สําคัญทางการเมืองมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) และ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งเปลี่ยนแปลงเร็ว บางครั้งเปลี่ยนแปลงชา การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอ ทั ศ นคติ
และพฤติกรรมทางการเมืองของแตละบุคคล
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาไทยสําหรับ
Thailand 4.0 ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับการกาวไกลทางการศึ ก ษา” ในการประชุ มวิช าการเครื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษา ประจําป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห อ ง
ประชุมมงกุฎเกลาเวช ในโอกาสครบรอบ 53 ป การกอตั้งวิทยาพยาบาลกองทั พ บก จัด โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กลาววา “...การขับเคลือ่ นบริบทคนไทยไปสูย ุด Thailand 4.0 ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลวา หากยอนมอง
ไปในอดีต ยุค 1.0 คือการเกษตรกรรม, 2.0 คืออุตสาหกรรมเบา, 3.0 คืออุตสาหกรรมหนั ก , 4.0 คื อ นวัต กรรม ดั งนั้ น การ
ขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเขาสูย ุค Thailand 4.0 ทุกกระทรวงจําเปนตองรูตัวเองวาทําไมตองเปลี่ยนแปลง (Change) และ
ปรับตัว ภาคการศึกษาก็เชนเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการตองมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการเป น Thailand
4.0 ที่ชัดเจน โดยเริ่มจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) และ สํ า นั ก งานคณะกรรมการส งเสริ ม
การศึกษาเอกชน (สช.) ตองสราง School 4.0 ตั้งแตอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตองสราง University 4.0 ตั้งแตปริญญาตรี-ปริญญาเอก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตอ งสร า ง
Vocation 4.0 ในระดับ ปวช.-ปวส. การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ก็ตองชวยพัฒนานวัตกรรมและทักษะอาชีพใหเกิดขึ้นแก
ผูเรียน กศน. ดวย...” (ดาวพงษ รัตนสุวรรณ, 2559, หนา.14-15)
ในปจจุบันตลาดแรงงานไทยมีปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพในทุกระดับ กําลังคนสวนใหญของภาคอุสาหกรรม
ทุกประเภท คือ ผูที่จบการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิช าชี พ ชั้ น สู ง
(ปวส.) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาลัยเอกชน นอกนั้ น เป น แรงงานที่ จบการศึ ก ษาต่ํ า กวา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. แรงงานที่มีบทบาทสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในภาคอุ ส าหกรรมคื อ ผู ที่ จบการศึ ก ษาในระดั บ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) แตการศึกษาจากหลายหนวยงานพบวา ปญหา
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ที่เกิดขึ้น ในปจจุบันคือ แรงงานของประเทศไทยที่มีคุณภาพ ตามความตองการของมาตรฐานการผลิต ยั งมีไ มมาก (ยงยุ ท ธ
แฉลมวงษ, 2555)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความสนใจกับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาวาคนกลุมนีม้ ีสวนรวมทางการเมืองอยางไรและมีมุมมอง
ทางการเมืองไปในทิศทางใด เพราะเป น กลุ มบุ ค คลที่ มีค วามรู ใ นเรื่ อ งวิช าชี พ เป น อย า งดี และมีบ ทบาทสํ า คั ญ ที่ จะเป น
ผูสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพในการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหความสําคัญกับการผลิตคนที่มีคุณภาพ อีกทั้งกลุมนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) อยูในชวงวัยที่มีสิทธิทางการเมือง และจะเปนขอมูลสําหรับผูเกี่ยวของไดนําผลวิจัยในครั้งนี้ไปใชเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทางดานการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลในกลุมอื่นที่ใกลเคียงกันเพื่อใหการพัฒนาเกิดประโยชนสูงสุด
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือ งของนั ก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบตามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert, R. ,1967) ประชากร ไดแก นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งแบงออกเปน 7 สถานศึกษา ประกอบดว ย
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) วิท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา วิท ยาลั ยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม และวิท ยาลั ยการอาชี พ บางปะกง
จํานวน 2,139 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ได จํา นวนทั้ งสิ้ น 337 คน โดยสุ มตามสั ด ส วน และ
วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยในครั้งนี้คือ ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรวมทางการเมื อ ง และ
ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง รวมทั้งศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีส วนร วมทางการเมือ งของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่สงผล
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษานั้น สามารถอธิบายไดดวย ปจจัยลักษณะสวนบุ ค คล ป จจัยลั ก ษณะ
สังคมและวัฒนธรรม ปจจัยลักษณะของระบบการเมือง และปจจัยผลประโยชนและผลกระทบที่ประชาชนเกี่ยวของ ที่ผูวิจัยได
เลือกใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหแลวสามารถสรุปไดดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรว มทางการเมื อ งของนั ก ศึก ษาอาชี ว ศึก ษา สัง กั ดสํานั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ ป จจัยการมีส วนร วมทางการเมือ งของนั ก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปจจัยดานประโยชนและ
ผลกระทบที่ประชาชนเกี่ยวของ ( ̅ = 3.59) รองลงมาคือ ปจจัยดานลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ( ̅ = 3.55) และปจจัยดาน
ลักษณะของระบบการเมือง ( ̅ = 3.51) สําหรับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยเพียง 3.41 ( ̅ = 3.41)
2. ระดับความคิด เห็น เกี่ ย วกั บการมี สว นรว มทางการเมื อ งของนั ก ศึก ษาอาชี ว ศึก ษา สัง กั ดสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( ̅ = 3.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ( ̅ =
3.68) รองลงมาคือ ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ( ̅ = 3.61) และดานการสนทนาทางการเมือ ง ( ̅ = 3.56)
สําหรับดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับต่ําสุดคือ ดานการติดตอสื่อสารกับนักการเมือง ( ̅ = 3.39)
3. การวิเคราะหเพื่อสรางสมการพยากรณดวยวิธ ีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยการมีสวนรว มทางการ
เมืองที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชี ว ศึก ษา สัง กั ดสํานั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยอยูอยางนอยหนึ่งปจจัยของปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองที่สงผลต อ การมีส วนร วม
ทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา อยางมีนั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และสามารถสร า งสมการพยากรณไ ด จึง
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์พหุคูณ คาน้ําหนักสําคัญของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิ บ รวมทั้ งสร า งสมการพยากรณเ ชิ งพหุ
สําหรับตัวแปรพยากรณที่ดีทสี่ ุดที่สามารถพยากรณการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษาคือ ปจจัยดานลักษณะ
ของระบบการเมือง และปจจัยดานลักษณะสั งคมและวัฒ นธรรม จึงคํ า นวณหาค า น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ของการ
พยากรณ และสรางสมการพยากรณการมีสวนรวมของนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของปจจัยดานลักษณะของระบบการเมือง และปจจัยดานลักษณะสังคมและวัฒนธรรม สงผลทางบวกตอการมีส วน
รวมทางการเมืองของนักศึกษา มีคาเทากับ .592 .282 ตามลําดับ สามารถเขียนเปนสมการณพยากรณใ นรู ป คะแนนดิ บ คื อ
= .595+.576 +.269 และเขียนเปนสมการณพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานคือ = .592 +.282 จากการ
วิเคราะหขอมูล และนําคาสถิติตางๆ มาสรางพยากรณการมีสวนรวมทางการเมือ งของนั ก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาพบวา ป จจัย
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยลักษณะของระบบการเมือง สามารถรวมกันพยากรณการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 73.50 จึงเป น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
สรุปและอภิปรายผล
ผูวิจัยอภิปรายผลตามขอสรุปของการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปจจัยการมีสวนรวมทางการเมื อ งของนั ก ศึก ษาอาชี ว ศึก ษา สัง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.52) หากพิ จารณาเป น รายด า นพบวา ป จจัยด า น
ประโยชนและผลกระทบที่ประชาชนเกี่ยวของอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.59) ดานลักษณะสังคมและวัฒนธรรมอยูในระดับ มาก
3.55 ปจจัยลักษณะของระบบการเมืองอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.51) และปจจัยลักษณะสวนบุคคลอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.41)
ประเด็นขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ เรื่องที่สะทองภาพปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดั บ มาก
เชน ดุษฎีนิพนธของเสมอ จุนเจริญ (2557) ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
และปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.1 ปจจัยดานลักษณะบุคคล
ปจจัยดานลักษณะบุคคลสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความสําคัญกับครอบครัว โดยใหความเห็นวาครอบครัว
มีสวนสงเสรินการเขาไปมีสว นร วมทางการเมือ ง ซึ่ งครอบครั วเป น สถาบั น พื้ น ฐานอั น ดั บ แรกที่ จะปลู ก ฝ งและส งเสริ ม
แนวความคิดตางใหกับนักศึกษาในเรื่องการมีสว นรวมทางการเมือง โดยนักศึกษามักจะมีการเอาครอบครัวมาเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2541) ความรูสึกนึกคิดทางการเมืองของบุคคล ซึ่งเปน
ผลมาจากกระบวนการเรียนรูของบุคคลนั้นเกี่ยวกับระบบการเมืองและองคการทางการการเมืองทั้งทางตรงและทางออม อาจ
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เริ่มตนจากสถาบันครอบครัว หรือสถาบันการศึกษาและตอเนือ่ งมาถึงสถาบันทางสังคม ซิมบารโด และเอบบีเซน (1970) การ
แสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรูความคิด และความรูสึกจะเห็นไดวา
การที่บุคคลมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดตางกันก็เนื่องมาจากบุคคลมีความเขาใจมีค วามรู สึ ก หรื อ มีแ นวความคิ ด แตกต า งกั น
นั้นเอง
1.2 ปจจัยลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
ปจจัยดานลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบวา คานิยมและความเชื่อในสถานศึกษามีผลอยางมาก
ในการคิดและตัดสินใจในเรื่องราวตางๆ ของนักศึกษาที่เรียนอยูในสถานศึกษานัน้ จะคานิยมของกลุม หรือสถาบันที่ปฏิบัติสืบ
ตอกันมาจะเปนตัวกําหนดแนวความคิด นักศึกษาที่มาอยูรวมกันเปนกลุมจะมีแนวความคิดที่เหมือนกัน ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2558) สังคมใดจะมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ํา พิจารณา
ไดจากระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน สังคมที่ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมือ งสู งย อ มมีร ะดั บ
ความเปนประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกันขาม ถาสังคมใดมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองต่ํา แสดงวาสังคมนั้นมีระดับความ
เปนประชาธิปไตยต่ํา Bloom (1988) การใหคานิยม (valuing) เปนที่บุคคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นยอมรั บ วา
เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับตนเองและไดนําไปพัฒนาเปนของตนอยางแทจริง พฤติกรรมขั้นนี้สวนมากใชคําวา “คานิยม” ซึ่งการ
เกิดคานิยมนี้ประกอบดวย การยอมรับ ความชอบและการผูกมัดคานิยมเขากับตนเอง
1.3 ปจจัยลักษณะของระบบการเมือง
ปจจัยดานลักษณะของระบบการเมืองสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบวา การเมืองในปจจุบันมีการสงเสริมเรือ่ งการมีสวนรวม
ทางการเมืองใหกับประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเรื่องของรัฐธรรมนูญโดย
ใหประชาชนเปนผูลงคะแนนในการเลือกที่จะรับหรือไมรับ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมอยางแทจริ ง
อีกทั้งรัฐยังไดมีการจัดเวทีชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามาแสดงความคิดเห็นหรือเขามีสวนรวมทางการเมืองมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐไดมีการกระจายอํานาจทางการเมืองไปสูท องถิ่นเพือ่ ใหประชาชนในแตละพืน้ ที่เขามาบริหารจัดการในการปกครอง
และพัฒนาพื้นที่ ที่ประชาชนนั้นอยูอาศัยอีกทั้งยังเปนการเปดโอการใหประชาชนเขามามีสวนร วมทางการเมือ งมากยิ่ งขึ้ น
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด เลิศไพฑูรย (2549) สาระสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี
อิสระในการปกครองตนเอง การไดมาซึ่งผูแทนและสมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนจะเปนผูเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตรง
วุฒิสาร ตันไชย (2547) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรที่มีสทิ ธิตามกฎหมาย มีพื้นที่ และประชากรเปนของตนเอง
ประการสําคัญองคกรดังกลาวจะตองมีอิสระ ในการปฏิบัติอยาเหมาะสม การมอบอํานาจจากสวนกลางมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นไดเขามีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1.4 ปจจัยเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบที่ประชาชนเกี่ยวของ
ปจจัยปจจัยเกี่ยวกับผลประโยชนและผลกระทบที่ ป ระชาชนเกี่ ยวข อ งส งผลต อ การมีส วนร วมทางการเมือ งของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัด ฉะเชิ งเทรา จากการศึ ก ษาพบวา สภาวะ
การเมืองในปจจุบันมีบทบาทอยางมากในการที่จะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมื อ ง การเข า มามีส วนร วม
ทางการเมืองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประชาชนมีผลประโยชน หรือผลกระทบ จากนโยบายต า งที่ รั ฐ จะนํ า มาบั งคั บ ใช หาก
ปราศจากผลประโยชนหรือผลกระทบแลว จะทําใหการเขามามีสวนรวมทางการเมืองลดนอยลง โดยประชาชนมองวา ไมใ ช
เรื่องของตนเองจึงไมมีความจําเปนที่จะเขามาเกี่ยวของ เนื่องดวยสถานภาพของแตละบุคคล แตกตางกัน ทั้งในเรื่องของการ
ดํารงชีวิตประจําวัน การเรียน การทํางานตางๆ ทําใหการเขามามีสวนรวมลดนอยลง ซึ่งสอคคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ คนึ งนิ จ
ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) การมีสวนรวมของประชาชน มีอยูเกือบทุกกิจกรรมของสังคมขึน้ อยูกับความสนใจของประชาชน
และประเด็นปญหาที่พจิ ารณาวา จะสงผลกระทบตอประชาชนมากนอยเพียงใด ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2552) กลาวถึง การ
มีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะ และเข า ร วมในกิ จกรรม
ตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจของรัฐ
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2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพรวมทุกปจจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง ในภาพรวมอยูในระดั บ มาก
( ̅ = 3.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานดานการไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ( ̅ = 3.68)
รองลงมาคือ ดานดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ( ̅ = 3.61) และดานดานการสนทนาทางการเมือง ( ̅ = 3.56)
สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สดุ คือ ดานการติดตอสื่อสารกับนักการเมือง ( ̅ = 3.39) จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก กลุมตัวอยางเขาใจในและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของการเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และแสดงออก
ดวยการไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาเปนกลุมคนรุนใหมที่พึ่งมีสิทธิทางการเมือ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุจิต บุญบงการ (2542) การมีสวนรวมแบบที่ทํากันทั่วไป เป น
การมีสวนรวมที่คอนขางเปนทางการ และเปนแบบเดิมๆ ที่มีการปฏิบัติกันมานานแลว หากเป น เรื่ อ งการมีส วนร วมในทาง
การเมือง มักเปนการมีสวนรวมในการเลือกตั้งเปนสําคัญ โดยในการมีสวนรวมในการเลือกตั้งนั้นจะประกอบไปดวย การไปใช
สิทธิเลือกตั้ง การพูดคุยถกเถียงทางการเมือง การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง และการติดตอเปนสวนตั วกั บ เจา หน า ที่ ลิ ขิ ต ธีร
เวคิน (2546) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่ งร า งโดยสมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ (ส.ส.ร.) นั้ น
มีกรอบใหญๆ อยู 4 กรอบ คือ กรอบที่หนึ่ง ไดแก สิทธิเสรีภาพของประชาชน กรอบที่สอง ไดแก การเขาสูตําแหน งอํ า นาจ
ของผูปฏิบัติงานทางการเมือง กรอบที่สาม ไดแก การควบคุมการใชอํานาจ กรอบที่สี่ ไดแก การเมืองภาคประชาชน หรือมีการ
สวนรวมของประชาชน ในสวนของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถแยกเปน 4 ประการดังตอไปนี้ 1) การมีสวนรวม
ในฐานที่เปนสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย ไดแก สิทธิอันชอบธรรมที่จะมีสวนรวมในการแสดงความคิ ด เห็ น การคั ด ค า น การ
วิพากษวิจารณ รวมทั้งการกดดันทางการเมืองในนโยบายของรัฐบาลหรือของหนวยราชการ อันกอใหเกิดความเดือนร อ นแก
ประชาชน 2) การมีสวนรวมของประชาชนโดยหนาที่ในฐานะที่เปนพลเมืองที่อยูภายใตกรอบของกฎหมาย ประชาชนทุกคนที่
อยูในการเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพที่จะมีสวนรวมทางการเมืองนั้น ยอมมีหนาที่ที่จะปฏิบัติการบางอยางในลักษณะของการมีสวน
รวมตามบทบัญญัติของกฎหมาย 3) สิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองตามบทบัญญัติที่มีไวในรัฐธรรมนูญ เชน
ประชาชนมีหนาที่ไปเลือกตั้ง, การเฝาดูการทํางานของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร รวมทั้งฝายตุลาการ, การมีสวนรวมในการ
ทําประชาพิจารณ, การออกเสียงตามประชามติ, สิทธิในการเสนอรางกฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น, สิทธิในการ
เขาชื่อถอดถอนผูด ํารงตําแหนงบริหาร เปนตน 4) รัฐมีหนาที่และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง หนาที่
ของรัฐบาลที่จะเปดโอกาสและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมนั้นมีอยูในหมวด 5 คือ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห งรั ฐ และยั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกมล เข็มนาจิตร (2557) ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา การมีส วนร วมของประชาชนในการปกครองท อ งถิ่ น ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของฐานิตา เฉลิมชวง (2559) ป จจัยที่ ส งผลต อ การมีส วนร วม
ทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการมีสวนรวมทางการเมือ งของ
ประชาชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และปจ จัยที่
สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สดุ คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง
การเมือง พบวา การไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนเปนหนาที่ตามกฎหมายอยูในระดับมากที่ สุ ด งานวิจัยของพิ สิ ท ธิ์ศั ก ดิ์
หวยหงษทอง (2551) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผลการศึ ก ษา
พบวา นักศึกษาในจังหวัดนครปฐมมีสว นรวมทางการเมืองโดยการเปดรับขาวสารการเมืองจากสือ่ มวลชนอยูในระดับปานกลาง
งานวิจัยของพิชิต รัชตพิบุลภพ (2559) การมีสวนรวมทางการเมืองของทหาร ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของทหาร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
3. การวิเคราะหเพื่อสรางสมการพยากรณดวยวิธ ีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจ จั ย การมี สว นรว มทางการ
เมืองที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยอยูอยางนอยหนึ่งปจจัยของปจจัยการมีสวนรวมทางการเมือ งที่ ส งผลต อ การมีส วนร วม
ทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา ตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ไดแ ก ปจจัยดานลักษณะของระบบการเมือง และ
ปจจัยดานลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เปนเพราะปจจัยดานระบบการเมือง เปนปจจัยที่สอผลตอการมีสวนรวมทางการ
เมืองเปนอยางมาก เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมทางการเมืองระบบทางการเมืองนั้น จะตองมีการเปดโอการใหประชาชนเข า มา
มีสวนรวมทางการเมืองในเรื่องของบทบาทและหนาที่ในการเปนพลเมืองในระบอบประชาธิป ไตย โดยให ป ระชาชนมีสิ ท ธิ
เสรีภาพในการแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็นตอการบริหาร การไปใชสิทธิ์ทางการเมืองในการเลือกตั้ง เข า มามีส วน
ในการบริหารองคปกครองสวนทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู มีสวนรวมในการตั ด สิ น เรื่ อ งต า ง ที่ มีผ ลต อ วิถี ชี วิต ความเป น อยู ข อง
ประชาชน และสอดคลองกับความตอการของประชาชน เพื่อไมใหเกิดความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของรัฐ ป จจัยด า น
สังคมและวัฒนธรรม ไดแก ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ของแตละสังคมจะเปนองคประกอบทางความคิ ด และพฤติ ก รรมที่
สําคัญ โดยแตละสังคมจะมีประเพณี ศาสนา ความเชื่อแตกตางกันไปตามแตละสังคม การที่จะทําใหประชาชนในสังคมนั้ น ๆ
เขามามีสวนรวมทางการเมืองได ตองเขาใจถึงปทัสถานของแตละสังคม การพิจารณาเขามามีสวนร วมทางการเมือ งจะต อ ง
เขาใจถึงปจจัยตางๆ ของแตละสังคมที่มีตอการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งสามารถรวมกั น พยากรณก ารมีส วนร วมทางการ
เมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัด ฉะเชิ งเทรา อย า งมีนั ยสํ า คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .857 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ .735 ตั วแปร
อิสระทั้งหมด 4 ดาน แตสามารถทํานายตัวแปรอิสระไดทั้งหมด 2 ดาน โดยสามารถทํานายปจจัยที่ ส งผลต อ การมีส วนร วม
ทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ในจังหวัด ฉะเชิ งเทรา ได ร อ ยละ
73.50 สวนดานลักษณะสวนบุคคล และประโยชนและผลกระทบที่ประชาชนเกี่ยวของ ไมสามารถรวมกันพยากรณได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลต อ การมีส วนร วมทางการเมือ งของนั ก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทําใหทราบถึงระดับปจจัยที่สงผลตอการมีส วนร วมในด า นต า งๆ และ
ความตองการของนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งในบางสวนยังขาดความเขาใจในเรื่องการมีสว นรวมทางการเมืองที่ถกู ตอง ทําใหเกิด
ความเขาใจไปในทางที่ผิด และมีทัศนคติที่ไมดีอตอการเมือง ซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสว น
ใหญยังอยูแคในระดับของการรับรูแคเพียงขาวสาร โดยภาครัฐและสวนราชการมีหนาที่สาํ คัญในการทําความเขาใจในเรื่องการ
มีสวนรวมทางการเมืองกับประชาชน รวมถึงภาคีที่เกี่ยวของ ตองสรางความตระหนักและจิตสํานึกพื้นฐานดานการมีสวนรวม
ทางการเมืองใหเกิดกับนักศึกษา ในสวนนี้สถานศึกษาจะตองเปนผูที่รวมสรางพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง โดยการ
เผยแพรขอมูลขาวสารการเมือง ประชาสัมพันธโดยผานสื่อตางๆ ใหเขาถึงอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวขอ ง
กับการเมือง ทั้งในเรื่องของขอมูลขาวสาร แนวคิดทางการเมือง รวมไปถึ งอาจมีก ารให นั ก การเมือ ง หรื อ ผู ที่ มีค วามรู เ ข า
ถายทอดความรูเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาอาชีวศึกษาเขาในถึงสิทธิหนาที่การเปนพลเมืองที่
ดีตอไป
2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานัก งานอาชี วศึ ก ษาใน
จังหวัดอื่นๆ เพื่อสามารถนําผลขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ และกําหนดวิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
2) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาดาน
อื่นๆ เพื่อสามารถนําผลขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ และกําหนดวิธีการในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
3) ควรศึกษาปจจัยที่ ส งผลต อ การมีส วนร วมทางการเมือ งของนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา ในระดั บ อื่ น ๆ ทั้ งในระดั บ
มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อไดทราบถึงปจจัยตางๆ ที่จะเปนตัวชวยในการสเสริมการเขาไปมีส วนร วมทางการ
เมือง
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ปญหาการใชการตีความมาตรา 14 (1) เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
email : golf_318@hotmail.com1, gift_318@yahoo.com2

บทคัดยอ
การศึกษา“ปญหาการใชการตีความมาตรา 14 (1) เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ต อ
เด็กและเยาวชนไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
มาตรา14 (1) มีปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชและการตีฟความทั้งในสวนของคําศัพทที่ระบุวาการกระทํานั้นๆเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัติ และบทบัญญัติตอการตีความของเด็กและเยาวชน ที่กอใหเกิดการกระทําความผิดซึ่งอาจเกิ ด ขึ้ น จาก
ความรูเทาไมถึงการณหรือโดยมิตั้งใจขอเด็กและเยาวชน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับการใชในตามสถานะ
และสภาพสังคมในปจจุบัน วิธีที่ใชในการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยเอกสาร (Documentary Research ) คือ
เปนการ คนหาขอมูลจากขาวสาร ตัวบทกฎหมาย บทความ และเอกสาร ประกอบการอบรม ตลอดจนคําพิพากษาทั้งของไทย
และของตางประเทศ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ผลจากการศึกษาพบวาพบ ปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชและการตีความทั้งในสวนของคําศัพท และบทบั ญ ญั ติ
ใหมๆที่เด็กและเยาวชนไมเคยรับรูมา รวมถึงไมเขาใจเกี่ยวกับการตีความศัพทตางๆที่ระบุวาการกระทํานั้นๆเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ เนื้อหาของพระราชบัญญัติสวนใหญใชคาํ และขอความ อีกทั้งหลักกฎหมายบางมาตราเขาใจยากสําหรับเด็ก
และเยาวชนไทย ซึ่ งอาจก อ ให เ กิ ด ความ ไมเ ป น ธรรมในสั งคงต อ เด็ ก และเยาวชน เนื่ อ งจากอาจกระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้โดย รูเทาไมถึงการณ รวมถึงบทลงโทษสําหรับเด็กและเยาวชน มีความไมเหมาะสมกับสถานะ วุฒิภาวะ การ
รับรูสภาพของบุคคลดังกลาว ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหบังคับใชได อยางเปนธรรมและ สอดคลองกับ การ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนไทย
คําสําคัญ: ปญหาการใชการตีความมาตรา 14 (1), การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
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Interpretation Use Problems of Section 14 (1) of the Computer-Related
Offence Commitment Act, B.E. 2550 (2007) of Thai, children and youths
Abstract
This research is to Interpretation Use Problems of Section 14 (1) of the Computer-Related
Offence Commitment Act, B.E. 2550 (2007) of Thai, children and youths in order of the additional
provisions within the act of computer malfeasance in the year 2007 Section 14 (1). contains problems
arising from the application and interpretation of both the terminology of the offense under the Act And
the provisions on interpretation of children and youth. The cause of the offense may arise from ignorance
or unintentionally asking children and youths. Qualitative and documentary research were conducted to
this study by searching from news, legal documents, articles, training documentations, Thai and foreign
judgment of proceedings. These processes were conducted regarding computer
malfeasance to obtain the solution and additional provisions within the act of computer
malfeasance in the year 2007. The result found that the contents of majority legislation used words,
messages and some sections incomprehensibly of children and youth. This matter might cause society
injustice. Children and youths might perpetrate a crime of this act benignly. Furthermore, the stipulated
penalty of adults, children and youths’ jeopardy were inappropriate to the states of children and youth.
Consequently, the law should be precisely and compatibly revised with adults, children and youths
commission of an offence.
Keywords: Interpretation Use Problems of Section 14 (1), Computer-Related Offence Commitment Act,

2550 (2007)
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ปจจุบันการติดตอสื่อสารทางเครือขายเครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติเปนที่นิยมของประชาชน โดยสวนใหญ
และไมอาจปฏิเสธไดวาการสื่อสารทางเครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิ จค อ นข า งมาก ทั้ งนี้
เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและคาใชจายไมสงู มาก อีกทั้งเครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติยังเปน ที่แลกเปลีย่ นขอมูล รับและ
สงขาวสาร หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางรวดเร็วจากทั่วทุกมุมโลก แตการอยูรวมกันในสังคมโดยเฉพาะในประเทศที่มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น
หากเทคโนโลยีการสื่อสารดังกลาวถูกนํา ไปใช ใ นทางสั งสรรค ยอ มทํ า ให เ กิ ด
ประโยชนแกสังคมอยางมหาศาล แตหากนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสมหรือใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดก็ยากที่จะ
ติดตามหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษและอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสังคมอยางมหาศาลดวยเชนกัน
ทั้งนี้ในประเทศไทยนับตั้งแต พ.ศ.2540 ไดมีการพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยีและสารสนเทศขึ้นจํานวน
6 ฉบับ โดยเปนกฎหมายที่สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในเชิงสรางสรรค อั น เอื้ อ ต อ การทํ า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เปนกฎหมายที่จะใชเปน
มาตรการในการคุมครองหรือปกปองสังคมจากการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงไมสรางสรรค และ
เปนกฎหมายฉบับที่จะสรางกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมสารสนเทศ ซึ่งฉบับที่สําคัญและมีผ ลบั งคั บ ใช ใ นวงกวา ง
ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน “รางพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.” โดยเจตนารมณของการออกกฎหมายฉบับดังกลาวนั้นก็สืบเนื่องจากใน
ปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย ปญหาในการบั ญ ญั ติ ฐ าน
ความผิดซึ่งปรากฏความคลุมเครือของบทบัญญัตกิ ารกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่สําคัญ และนํามาอางถึงในโลกสื่อ
สังคมออนไลนมากที่สุดคือ มาตรา 14 (1) โดยถูกนํามาใชกับการจัดการเนื้อหาที่เผยแพรในสื่อเครือขายคอมพิวเตอรแ ละมี
การตีความและการนําใชที่กอใหเกิดความซ้ําซอนของกฎหมาย ปจจุบันยังไมมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ออกมาเพื่อวางบรรทั ด
ฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรของเด็กและเยาวชนไทย
จากบทบัญญัติมาตรา14(1)จะเห็นไดวา การกระทําความผิดตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล า วสามารถเกิ ด ขึ้ น
โดยงาย โดยผูกระทําความผิดไมทราบเลยวาการกระทําของตนนั้นที่ทําลงไป มีความผิดทางอาญา และบทบัญญัติดังกลาวยัง
ใชคําหรือขอความที่ใชกันในสายงานหรือสายอาชีพเฉพาะดานการคอมพิ วเตอร เท า นั้ น ซึ่ งทํ า ให ยากที่ เ ด็ ก และเยาวชน
จะเขาใจไดถองแทถึงการกระทําความผิด เชนการสงตอข อ ความต า งๆ ไมวา จะทาง e -mail ทางFacebook ทางLine
การสงคลิปภาพ คลิปเสียง หรืออื่นๆในทํานองเชนเดียวกัน ที่ไดรับมาจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือซึ่งเกิดขึ้นจาก
การสรางขอความจากตัวเด็กหรือเยาวชนเองดวยความคึกคะนอง รูเทาไมถึงการณ โดยไมทราบวาการกระทํา ดั งกล า วเป น
ความผิดตามมาตรา14(1)แหงพระราชบัญญัตินี้ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2551)
เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดในปจจุบันสวนใหญของผูที่เขาไปใชอินเตอรเน็ต หรือสื่อสังคมออนไลนนั้น จะอยู
ในชวงวัยรุนและเยาวชนหรือผูที่อยูในวัยเรียน ซึ่งอาจใชอินเตอรเน็ตในทางที่ ผิดกฎหมายโดยรูเทาไมถึงการณ
การนําพระราชบัญญัตินี้มาปรับใชจึงเกิดปญหามีชองวางการนําหลักกฎหมาย หลักการตีความและบทลงโทษ
ซึ่งนํามาปรับใชเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมถึงบทลงโทษที่กําหนดเพียงโทษอย า งกวา งสํ า หรั บ การกระทํ า ความผิ ด ของ
ประชาชน โดยไมไดแยกบทลงโทษของการกระทําที่เกิดจากการกระทําของเด็กและเยาวชน ไมไดระบุนิยาม หรือศัพทที่งาย
ตอความเขาใจเพื่อเด็กและเยาวชนทําใหอาจเกิดความเขาใจที่คลาดเคลือ่ น หรือ ตีความไมถูกตอง ทําใหไมทราบวาการกระทํา
ของตนเองนั้นถือเปนการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร หรือการกําหนดบทลงโทษหากการกระทําความผิดซึ่งไดเกิดขึ้นนั้น
เกิดจากการกระทําจากเด็กและเยาวชนก็ไมไดมีการกําหนดบทลงโทษสถานเบาลงมา ไมไดกําหนดกําหนดการลดหยอนโทษ
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สําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงมาตรการอื่น ในทํ า นองเช น วา เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห แ ตกต า งสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชนแต อ ย า งไร
(ประสิทธิ์ ปยวาวัฒนพานิช, 2546)
ดังนั้นผูวิจัย ซึ่งเปนบุคลากรทางการศึกษา และมีทักษะ ความรู ด า นนิ ติ ศ าสตร จึงเห็ น ถึ งความสํ า คั ญ ของ
การศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของมาตรการบังคับใชกฎหมาย พรอมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแกไข กระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามมาตรา14(1) ตอเด็กและเยาวชนอยางเจาะจงวามีมากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนแนวทางเสนอแนะให
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง สถาบันการศึกษาในทุกระดับ มีการนําเนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกลาวลงในหลักสูตรของแต
ละคณะในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันการศึกษาวควรมีการกําหนดบทลดหยอนโทษ หรือมาตราการลงโทษอื่นๆใหแกเด็ ก และ
เยาวชนที่ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร โดยอาจนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อชวยกอใหเกิดประโยชนสําหรับผูกระทําความผิดที่เปนเด็กและเยาวชนซึ่งกระทําลงไปดวยความ
รูเทาไมถึงการณ รวมถึงการบัญญัตินิยามที่เขาใจงายเกี่ยวกับศัพทอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่เขาใจอยางงายเพื่อ ให เ ด็ ก และ
เยาวชนที่เขาถึงสื่อเทคโนโลยีเขาใจวาการกระทําเชนไรคือการกระทําความผิดที่จะนําไปสู ค วามผิ ด ทางคอมพิ วเตอร อ ย า ง
แทจริง
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาบริบทของมาตรา 14 (1) บังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ยวกั บ คอมพิ วเตอร
พ.ศ. 2550
2.เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตามมาตรา 14 (1) ต อ เด็ ก และเยาวชนไทย ให
สามารถบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อศึกษาหาขอมูลถึงการรับรูถึงบทบัญญัติดังกลาวของนักเรียนและนักศึกษาในปจจุบัน
4.เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนเพื่อการบรรจุพระราชบัญญัติดังกลาวลงในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
สมมุติฐานของการศึกษา
ปญหาของพระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทําความผิดคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1) คือการมีบทบัญญัติที่
ไมชัดเจนทําใหสามารถตีความไดหลายกรณี โดนเฉพาะการตีความของเด็กและเยาวชน ทําใหมีการตีความและนํามาฟองรองผู
ที่กระทําความผิดในลักษณะตาง ๆ โดยเฉพาะการกระทําที่มีลกั ษณะเปนการที่หมิ่นประมาทบุคคลอื่น ซึ่งการตีความและการ
นําไปใชที่รวมไปถึงกรณีดังกลาวดวยนั้นนอกจากจะไมเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการตราพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับดังกลาวแลว การตีความ และการนําไปใชยังทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกหลายกรณี ซึ่งทําใหเกิดความสับสนในการ
บั งคั บ ใช ก ฎหมาย ดั งนั้ น เพื่ อ ไมใ ห เ กิ ด ป ญ หาจากการใช ก ารตี ค วามดั งกล า ว จึ งควรมีก ารปรั บ ปรุ งบทบั ญ ญั ติ ของ
พระราชบัญญัติฉ บับดังกลาวโดยเฉพาะมาตรา 14 (1) ใหมีความชัดเจนมากขึ้น
แนวคิดและทฤษฎี
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติ (Internet ยอมาจากคําวา Interconnected Netwoeks) คื อ เครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก โดยอาศัยโครงสรางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวกลางใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล มีการประยุกตใชงานหลากหลายรู ป แบบ เครื อ ข า ยคอมพิ วเตอร น านาชาติ เ ป น ทั้ งเครื อ ข า ยของ
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คอมพิวเตอรแ ละเครือขายของเครือขาย เพราะเครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติประกอบดวยเครือขายยอยเป น จํา นวนมาก
ตอเชื่อมเขาดวยกันภายใตมาตรฐานเดียวกันจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติเปนเครือขาย
สาธารณะที่ไมมีผูใดเปนเจาของจึงทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรีภายใตกฎเกณฑบางประการที่กําหนดขึ้น

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 2550 ที่กระทบ ตอเสรีภาพในการรับรูข อ มู ลข าวสาร และการแสดงความคิดเห็น ใน
สื่อออนไลน
มาตรา 14 “ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นํ า เข า สู ร ะบบคอมพิ วเตอร ซึ่ งข อ มูล คอมพิ วเตอร ป ลอมไม วา ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น หรื อ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นา จะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการทีน่ าจะเกิด ความเสียหายตอ
ความมั่นคงของประเทศหรือกอ ใหเกิดความตืน่ ตระหนกแกประชาชน
(3) นํ า เข า สู ร ะบบคอมพิ วเตอร ซึ่ งข อ มูล คอมพิ วเตอร ใ ดๆ อั น เป น ความผิ ด เกี่ ยวกั บ ความมั่น คง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มี ลักษณะอันลามก และขอมูลคอมพิวเตอร
นั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
(5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปน ขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) (2) (3) หรือ
(4)”(จิตติ ติงศภัทิย ,2553)
การตีความมาตรา 14 (1) เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
เจตนารมณแรกเริ่มของมาตรา 14 (1) ผูบัญญั ติ ต อ งการอุ ด ช อ งวา ง ของกฎหมายอาญาที่ วา ด วยการ
“ปลอมแปลงเอกสาร” หรือการทํา “เอกสาร เท็จ” ซึ่งตามกฎหมายในสมัยเดิมบัญญัติใหคําวา “เอกสาร” หมายเฉพาะ แต
“กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่มีรูปรางและจับตองได” เทานั้น15 จึงทําใหไม สามารถตีความกฎหมายเหลานัน้ ใหครอบคลุมถึงการ
ปลอมแปลงขอมูล อิเล็กทรอนิกสได16 กอใหเกิดชองวางของกฎหมาย ฉะนั้น ความหมาย ของ มาตรา 14 (1) จึงมิไดหมายถึง
การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่ง ขอมูลที่มีเนื้อหา (ไมวาจะเปนความจริงหรื อ ความเท็ จก็ ต าม) ที่ อ าจทํ า ให บุ ค คลอื่ น เสี ย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันเปนองคประกอบ ความผิดทํานองเดียวกับความผิ ด ในฐาน “หมิ่น ประมาท” ตาม
ประมวลกฎ หมายแพงฯ หรือประมวลกฎหมายอาญา หากแตคือ “การนําเขาสูระบบ คอมพิวเตอรซึ่ง ขอมูลคอมพิวเตอรไม
แทจริง (ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม) ที่ถูกทําขึ้นโดยผูไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จทําขอมูลนั้น ขึ้ น มาได ” หรื อ มิเ ช น นั้ น ก็ คื อ
“การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่แท จริง (ผูมีอํานาจตามกฎหมายเคยทําขอมูลฯ ดังกลาวขึ้นแล วโดย
ชอบดวย กฎหมาย) แตตอมาถูกผูกระทําความผิดแกไข เปลี่ยนแปลง หรือทําให ขอมูลนั้นผิดความหมาย หรือเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม” อันเปนความหมาย แบบเดียวกับความผิดในฐาน “ปลอมแปลงเอกสาร” ตามประมวลกฎหมาย อาญา กลาวคือ ผู
ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่ จะทํ า เอกสารนั้ น ได ได จัด ทํ า “เอกสารอั น ไมแ ท จริ ง” ขึ้ น ทั้ งฉบั บ หรื อ แก ไ ขเปลี่ ยนแปลง
“เอกสารที่แทจริง” เพียงบาง สวนใหเปลี่ยนความหมายไปจากเดิม หรือผิดไปจากของจริง ทั้งนี้ เพื่อให บุคคลอื่นหลงเชื่อวา
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เอกสารนั้นเปน “เอกสารที่แทจริง”17 ยกตัวอยางเชน บุคคลที่ไมใชเจาหนาที่รัฐหรืออาจเปนเจาหนาที่รัฐแตไมไดอยูสวนงาน
หรือ ไมมีอํานาจหนาที่ในการออกหนังสือเดินทาง ไดทําการออกหนังสือเดินทางใหบุคคลอื่นไป เช น นี้ แมข อ มูล ในหนั งสื อ
เดินทางนั้นจะเปนความจริงทุก อยาง เชน ชื่อนามสกุล ที่อยูของเจาของหนังสือเดินทางนั้นถูกตองแทจริง แตหนังสือเดินทาง
ดังกลาวยอมเปน “หนังสือเดินทางปลอม” หรือในอีก กรณีหนึ่ง คือ นําเอาหนังสือเดินทางของจริงของ นาย ก. มาลบ ตัดทอน
หรือแกไขเพิ่มเติมเนือ้ ความเพื่อใหกลายเปนหนังสือเดินทางของนาย ข. แทน เปนตน ซึ่งทั้งสองกรณีดังกลาวถือไดวาผูกระทํา
มีความผิดฐาน ปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาแลว โดยสรุปก็คือ หากจะตองมี การตีความมาตรา 14 (1) เพื่อบังคับ
ใช จะตองเปนการตีความเทียบเคียง ลักษณะความผิดกับการปลอมหรือแปลงเอกสารดังกลาวเทานั้น ไมใชการ หมิ่นประมาท
บุคคลอื่น
สําหรับการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่ง “ขอมูลคอมพิวเตอรอัน เปนเท็จ” นั้น ที่ถูกตองแลวก็ควรจะใช
วิธีการตีความบนหลักการเดียวกันกับ การทํา “เอกสารเท็ จ” ตามประมวลกฎหมายอาญาในหมวด “ความผิ ด เกี่ ยว กั บ
เอกสาร” เชนกัน คือ เปนกรณีที่บุคคลผูมีอํานาจทําเอกสาร (หรือขอมูล คอมพิวเตอร) ไดตามกฎหมาย แตผูนั้นไดบิดเบื อ น
“เนื้อหา” ในเอกสาร (หรือขอมูล) นั้น ใหผิดเพี้ยนไปจากความจริง กรณีนี้แ มเ อกสารหรื อ ข อ มูล ที่ อ อกมาจะเรี ยกวา เป น
“เอกสารหรือขอมูลที่แทจริง” (ไมใชข องทําปลอม) แตผูกระทําเชนนี้ก็มีความผิดได เพราะตนไดผลิตเอกสารหรื อ ข อ มูล ที่ มี
เนื้อหา “อันเปนเท็จ” หรือที่เรียกวาความผิดฐานทําเอกสารเท็จ (หรือนํา เขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่เปน
เท็จ) นั่นเอง โดยสรุป ยอมเห็นไดวา สิ่งที่กฎหมายในเรื่องนี้มุงประสงคจะคุมครอง คือ “ความ เชื่อถือได และความมั่นคงของ
เอกสาร (หรือขอมูล)” ในการนําไปใชเปน พยานหลักฐานหรือใชอางอิงในเรื่องตางๆ มาตรา 14 (1) จึงหาไดมุงคุมครอง ชื่อเสียง
เกียรติยศของบุคคล ซึ่งเปนความผิดในเรื่องหมิ่นประมาทที่อยูใน อีกหมวดความผิดหนึ่งไม จากเปาหมายที่แทจริงของ มาตรา
14 (1) ดังกลาวมา จึงอาจ กลาวไดวา ดวยปญหาความไมชัดเจนของตัวบทบัญญัติเอง และรวมทั้งการไมมีความรูความเขาใจที่
เพียงพอในเจตนารมณ เปาหมายหรือความหมายของมาตรานี้ของพนักงานเจาหนาที่ มาตรา 14 (1) จึงถูก เขาใจผิ ด หรื อ ถู ก
นํามาใชผิดหนาที่มาโดยตลอด เหตุใดเมื่อเกิดการ “ใสความ” กันขึ้นในอินเทอรเน็ต จึงตองฟองรอง โดยอาศัย มาตรา 14 (1)
พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 2550 ประกอบกับ กฎหมายแพงฯ หรือกฎหมายอาญาดวย จนกอใหเกิดความสับ สนแก ผู ถู ก ฟ อ งร อ ง
รวมทั้งประชาชนทั่วไป การนํา มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 2550 มาฟองรองกันในเรื่ อ งหมิ่น ประมาท ยั งมีผ ลนํ า ให
ความผิดที่วาดวย การหมิ่นประมาทตองกลายเปน “อาญาแผนดิน” ที่นอกจากคูกรณีจะตกลง ยอมความกันไมไดแลว ยังนําให
ใครๆ ก็ตามสามารถเปนผูกลาวโทษกับ เจาพนักงานใหดําเนินคดีกับใครก็ได (ซึ่งตางจาก “อาญาส วนตั ว”) ก อ ให เ กิ ด ผล
ประหลาด และไมสอดคลองกับบทบัญญัติหลักทีว่ าดวยการหมิ่นประมาท ตามกฎหมายอาญา นอกจากนี้ ยังอาจเกิดคําถามใน
แงการใชการตีความ ไดอีกวา ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามมาตรานี้สามารถพิสูจนเหตุ ยกเวนความผิ ด (มาตรา 329)
หรือเหตุยกเวนโทษ (มาตรา 330) ตาม ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาไดหรือไม กลาวให ถึ งที่ สุ ด การใช การตี ค วาม
มาตรา 14 (1) ใหกลายเปนมาตราเพื่อจัดการกับความผิดฐาน หมิ่นประมาทเช น นี้ ได ส งผลให พ.ร.บ.คอมพิ วเตอร ฯ 2550
กลายเปน กฎหมายที่ทําใหการหมิ่นประมาทมีระดับความรุนแรงยิ่งกวาที่กําหนดไว ในประมวลกฎหมายอาญาเสียอีก ทั้งนี้ ทั้ง
ในแงของอัตราโทษจําคุกและ โทษปรับที่สูงขึ้น ผูถูกกลาวหาอาจไมสามารถพิสูจนเหตุยกเวนความผิด หรือยกเวนโทษได และ
เปนความผิดที่ไมสามารถยอมความได ซึ่งไมนาจะ สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายในเรื่องนี้ อนึ่ง ความสั บ สนในการ
บังคับใชบทบัญญัติข อนี้ อาจเกิดมาจาก ปญหาเรื่องการจัดวาง หรือตําแหนงแหงที่ของมาตรา 14 (1) ด วย ทั้ งนี้ เพราะโดย
หลักการแลว ความผิดที่วาดวยการ “ปลอมแปลง” หรือ “ทําให เปนเท็จ” ดังอธิบายมาขางตน ไมใชความผิดประเภทเดียวกัน
กับความผิด ที่วาดวยการ “เผยแพร” ขอมูลที่มี “เนื้อหาผิดกฎหมาย” เนื่องจากการ กระทําผิดเพราะทํ า ข อ มูล ปลอม หรื อ
ขอมูลเท็จเปนความผิดทีเ่ กิดจากตัว “การกระทํา” ซึ่งไมเหมือนกับการ เผยแพรขอมูลที่เปนความผิดเพราะ “เนื้อหานั้นผิดใน
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ตัวของมันเอง” (ภาพ ลามกอนาจาร ขอความหมิ่นประมาทหรือใสความบุคคลอื่น ยั่วยุใหลมลาง รัฐบาล หรือทําการก อ การ
ราย) ดังนั้น เมื่อเจตนารมณของ (1) ไมเหมือน กับวงเล็บอื่นๆ แตถ ูกนํามาบัญญัตริ วมไวดวยกัน ประกอบกับลักษณะการ ใชคํา
ใน (1) ที่วา “นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน” ซึ่ง ตีความไดกวางมากไมไ ด จํา เพาะวา ต อ งกระทบหรื อ
เสียหายในแงของ “ความ เชื่อถือได และความมั่นคงของขอมูล” เทานั้น ทําใหผูบังคับใชเกิดความ สับสนและเขาใจไปไดวาถา
เสียหายตอชื่อเสียง เกียรติยศ ก็เปนความผิด ตาม (1) ไดเหมือนกัน โดยไมทันไดคิดวาถาตี ค วามไปเช น นั้ น จะทํ า ให (1) ไป
ซ้ําซอนกับความผิดฐานหมิ่นประมาท และกอใหเกิดผลประหลาดทาง กฎหมายตางๆ ดังกลาว(คณิต ณ นคร, 2551)
วิธ ีดําเนินการวิจัย
เป น การวิจัยเชิ งคุ ณภาพโดยการศึ ก ษาวิจัยเกี่ ยวกั บ เรื่ อ งนี้ ไ ด กํ า หนดวิธีก ารวิจัยเป น การ วิจัยเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากตัวบทกฎหมายของทั้ งประเทศ
ไทยและตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร ศึกษาจากขอมูล
เอกสารตางๆอันไดแก วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ระเบียบขอบังคับและคําพิพากษาของศาล ข อ มูล จากอิ น เตอร เ น็ ต
วิเคราะหหลักกฎหมายและหาแนวทางเพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพ ของผูกระทําความผิด
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ผลจากการวิจัยตามพระราชบัญญัติดังกลาวนี้จะเห็นไดวา พระราชบั ญ ญั ติ วา ด วยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา14(1) พบปญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบั งคั บ ใช แ ละการตี ค วามทั้ งในส วนของคํ า ศั พ ท และ
บทบัญญัติใหมๆที่เด็กและเยาวชนไมเคยรับรูมา รวมถึงไมเขาใจเกี่ยวกับการตีความศัพทตางๆที่ระบุวาการกระทํา นั้ น ๆเป น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กอใหเกิดการกระทําความผิดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความรูเทาไมถึงการณหรือโดยมิตั้งใจขอเด็ ก
และเยาวชน ซึ่งสามารถแยกปญหาที่เกิดขึ้น หรือชองวางของพระราชบัญ ญัตินี้ ดังตอไปนี้
1.ปญหาที่เกิดจากการกําหนดนิยามที่สามารถตีความไดหลากหลาย ไมชัดเจน หรือไมร ะบุเ จาะจง เช น
ไดแก คําวา “ระบบคอมพิวเตอร” ซึ่ง ไดใหคํานิยามวา หมายความวา “อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการ
ทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง หรือ สิ่ งอื่ น ใด และแนวทางปฏิ บั ติ งานให อุ ป กรณห รื อ ชุ ด อุ ป กรณทํ า หน า ที่
ประมวลผลขอมูล โดยอัตโนมัติ” นั้น โดยมิไดตีความชัดเจนวา หมายความถึงการทํางาน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส อื่นๆ เชน
โทรศัพท เคลื่อนที่ ไอแพท แท็บเล็ตดวย เพราะในปจจุบันเห็นวา การกระทํา ความผิดสวนใหญ เชนหมิ่นประมาท สงคลิป
จะเกิดจากการใชโทรศัพทเคลือ่ นที่ หรือไอแพท หรือจากอีเมลเปนสวนใหญ เพราะสะดวกประหยัด ใชงานงาย รวดเร็ว ทําให
หลักกฎหมายไมครอบคลุมถึงการกระทําความผิดที่ เกิดจากใชโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือไอแพท หรือการสงผานอีเมลก็ตาม
2. ปญหาที่เกิดจากการเขาใจสับสนของความหมายที่แ ทจริงของคําวา “เขาถึง” โดยในคํานิยามมาตรา
3 มิไดบัญญัติวา “เขาถึง” หมายถึงการกระทําในลักษณะใดบางที่จะเขาขายวาเปนการ “เขาถึงซึ่งระบบ คอมพิวเตอร” ซึ่งทํา
ใหผูที่กระทําความผิดตีความกั น แตกต า งออกไปหลากหลายเพราะ ไมส ามารถเข า ใจตรงกั น ถึ งเจตนารมณข อง ผู ร า ง
พระราชบัญญัติวา การกระทําเชนไรถึงเรียกวาการเขาถึงตามเจตนารมณของผูรางไดอยางถูกตองและตองตรงกัน
รวมถึงคําวา “กระทําใดใดโดยมิชอบ” ซึ่งกฎหมายไมไดกําหนดคํานิยามไววา “โดยมิ ช อบ”นั้ น หมายถึ ง
การกระทําในลักษณะใดที่จะถือวา เปนการกระทําโดยมิชอบ หรือเปนความผิดทางกฎหมายในลักษณะความผิดอัน เกี่ ยวกั บ
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอรนั่นเอง
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3. ปญหาอันเกิดแตการบังคับใชกฎหมาย มาตรา 14 ซึ่ง เปนกฎหมายที่ ไ มชั ด เจน ยั งมีก ารตี ค วามที่
สับสนไมสอดคลองตรงกัน และไมตรงกับเจตนารมณของผูรางกฎหมาย รวมถึ งการนํ า ไปใช ที่ มีก ารตี ค วามที่ ไ มชั ด เจนไม
ตรงกัน มีความเขาใจที่หลากหลาย อันอาจเปนผล ใหเด็กและเยาวชน ไมเขาใจหลักกฎหมายและเปนผลใหกระทําความผิด
ดังกลาวโดย รูเทาไมถึงการณ หรือโดยไมเจตนเพราะเขาใจวาสิ่งที่ทําไปนั้นไมเปนความผิด เชน ในมาตรา 14(1) บั ญ ญั ติ วา
“(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดย
ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก ผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษ” ซึ่ งคํ า วา นํ า เข า นั้ น เด็ ก หรื อ เยาวชนบางครั้ งไม
สามารถเขาใจไดอยางถูกตองวาคือการกระทําอยางไร จึงเกิดเปนความผิดตาม บทบัญญัติดังกลาว โดยไมรูวาการกระทําของ
ตน นั้นเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร เชนการแสดงความคิดเห็น ทางเวปไซต ตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร
หรือการสงภาพหรือขอความผานระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการสงตอ หรือการสรางภาพหรือขอความใดๆผ า นระบบ
คอมพิวเตอรแ ละมือถือ และรวมถึงการเผยแพรคลิปภาพคลิปเสียงและขอความผานทุกระบบเครืองขายดวยไมวาจะผานมา
จากอุปกรณใดๆก็ตาม
4.ปญหาเรื่องการไมมีบทลงโทษที่เหมาะสมหรับผูกระทําความผิดที่เปนเด็ก และเยาวชน
ปญหาเรื่องการกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดที่เปนเด็กและเยาวชน ป ญ หาเรื่ อ งการกํ า หนดโทษสํ า หรั บ ผู ก ระทํ า
ความผิดที่เปนเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญ ญัตินี้ คือ พระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล า วมิไ ด บั ญ ญั ติ ถึ งโทษที่ สํ า หรั บ ผู ก ระทํ า
ความผิดที่เปนเด็กและเยาวชน ไวแยกออกจากจากบทลงโทษที่จะลงกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใ หญทําใหเด็กและเยาวชน ไม
มีบทลงโทษลดหยอนผอนปลน หรือมีแนวทางปฏิบัติตอเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดลงไปแลว เชนเดียวกับการกระทํ า
ความผิดอยางเดียวกับผูใหญทั้งที่ ผูใหญเด็กและเยาวชนมีความแตกตางกัน ในดานประสบการณและความรู ค วามสามารถ
ความนึกคิด และการยับยั้งชั่งใจ ทําใหเกิดความไมยุติธรรมในการลงโทษหากตองใชบทลงโทษที่เหมือนกัน อีก ทั้ งหลั ก การ
ลงโทษเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญามาใชกับการกระทําความผิดของเด็ก ยอมกอใหเกิดปญหาในการบังคับใช
ตามมาสําหรับผูใชกฎหมาย และผูกระทําความผิดในระยะยาวสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ขอเสนอแนะ
จะเห็นไดวาปญหาที่มีเกิดขึ้นจากการบังคับใชและการตีความตามพระราชบัญญัติดงั กลาว มีปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใชกฎหมายและการตีความหลายประเด็น ไมวาจะเปนปญหาในสวนของ คํานิยามที่มีการตีความไดหลากหลาย ปญหา
ในเรื่องของความไมชัดเจนในความหมายศัพท ปญหาในเรื่องการบังคั บ ใช รวมถึ งป ญ หาบทลงโทษที่ ไ มเ หมาะสมสํ า หรั บ
ผูกระทําความผิดที่เปนเด็กและเยาวชน ผูทําการวิจัยจึงขอเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขหลักกฎหมายดังกลาวตอไปนี้คือ
1.ปญหาที่เกิดจากการกําหนดนิยามที่สามารถตีความไดหลากหลาย ไมชัดเจน หรือไมระบุเจาะจง
ซึ่งคํานิยามที่ผูวิจัยเห็นวาควรแกไขเพราะมีก ารตี ค วามหรื อ ไมเ ข า ใจความหมายที่ แ ท จริ ง คื อ คํ า วา “ระบบ
คอมพิวเตอร” ซึ่งมาตรา 3 ไดใหคํานิยามไววา หมายความวา “อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมการทํางานเขา
ดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุ ด คํ า สั่ ง หรื อ สิ่ งอื่ น ใด และแนวทางปฏิ บั ติ งานให อุ ป กรณห รื อ ชุ ด อุ ป กรณทํ า หน า ที่
ประมวลผลขอมูล โดยอัตโนมัติ” ซึ่งควรจะแกไขคํานิยามดังกลาว เปน วา “ ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา “อุ ป กรณ
หรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชือ่ มการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงาน
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ใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดย อัตโนมัติ และรวมถึงโทรศัพทเคลื่อนที่ดวย แท็บเล็ต ไอแพดเขาไว
ในความหมายนี้ดวย
2. ปญหาที่เกิดจากการเขาใจสับสนของความหมายที่แ ทจริงของคําวา “เขาถึง”
ควรใหคํานิยามของคําวา “เขาถึง”และค านิยามของค าวา “โดยมิชอบ”ในมาตรา 5 และมาตรา 6 ใหชัดเจน เพื่อมี
ความเขาใจตรงกันระหวาง ผูที่อาจจะกระทําความผิดโดย รูเทาไมถึงการณกบั ผูใชกฎหมาย เพราะที่ผานมามีหลายคดีที่เกิดขึน้
จากผูกระทําผิดไมทราบการ กระทําอยางไรถึงจะถือวา เปนการ “เขาถึงโดยมิชอบ”
3. ปญหาอันเกิดแตการบังคับใชกฎหมาย มาตรา 14
ซึ่งคําวา นําเขา นั้นเด็กหรือเยาวชนบางครั้งไมสามารถเขาใจไดอยางถูกตองวาคือการกระทําอยา งไร จึงเกิ ด เป น
ความผิดตาม บทบัญญัติดังกลาว โดยไมรูวาการกระทําของตน นั้นเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ดังนั้นควรมี
การบังคับใชกฎหมายที่เปนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ควรนําประมวลกฎหมายอาญามาเปนแนวทางในการกํา หนดโทษ
สําหรับผูกระทําความผิด ที่เปนเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสไดกลับตัว หรือไมตองรับโทษทางอาญา
เชน เด็กและเยาวชน ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ที่มีอายุเด็กอายุยังไมเกินสิบปเด็กนั้น ไมตองรับโทษ
4.ปญหาเรื่องการไมมีบทลงโทษที่เหมาะสมหรับผูกระทําความผิดที่เปนเด็ก และเยาวชน
เด็กและเยาวชน ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ที่มีอายุเด็กอายุยังไมเกินสิ บ ป เ ด็ ก นั้ น ไมต อ งรั บ โทษ ให
พนักงานสอบสวนสงตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย การคุมครองเด็ก เพื่อดําเนินการคุมครอง
สวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือ ถาเปนกรณีที่เด็กหรือเยาวชน อายุ ก วา สิ บ ป แ ต ไ มเ กิ น สิ บ ห า ป ก ระทํ า การอั น
กฎหมายบัญญัติ เปนความผิดเด็กนั้นไมตองรับโทษ โดยใหศาลมีอํานาจจะดําเนินตางๆได เชน 1. วากลาวตักเตื อ นเด็ ก นั้ น
และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 2. ถาศาลเห็นวา บิดา
มารดา หรือปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาลจะมีคําสั่งใหมอบ ตัวเด็กนั้นใหแก บิดา มารดา หรือปกครองไป โดยวางข อ
กําหนดใหบิดา มารดาหรือผูปกครอง ระวัง เด็กมิใหกอเหตุราย ตลอดเวลา ที่ศาลกําหนด ซึ่งตองไมเกินสามป แ ละก าหนด
จํานวนเงินตามที่เห็นสมควร ซึ่งบิดา มารดา หรือผูปกครอง จะตองชําระตอศาล ไมเกินครั้งละหนึง่ หมื่นบาท ในเมื่อ เด็กนั้นกอ
เหตุรายขึ้น
เอกสารอางอิง
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จิตติ ติงศภัทิย. คําอธิบายประมวล กฎหมายอาญา, ภาค 2 ตอน 1, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหง เนติบัณฑิตยสภา) หนา 592 – 594
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง. กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2551.
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บทคัดยอ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาไดทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน นอรมอลเพือ่ รับนักศึกษาจีนเขา
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา นักศึกษาจีนดังกลาวไดเคยศึกษาภาษาไทยมาเพียง 2 รายวิชา จึงมีปญหาในการ
สื่อสารภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการเขียน ผูวิจัยจึงไดทําวิจัยเรื่อง “นักศึกษาจีนกับขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย” ขึ้น
ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นของการเขียนผิดใน 4 ดาน คือ ด า นการสะกดคํ า ด า นการใช คํ า ด า นการผู ก
ประโยค และดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนั ก ศึ ก ษาจีน ให ดี ขึ้ น
ผูวิจัยจึงไดทําวิจัยเรื่อง “แบบฝกการเขียนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาไทยสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
จีน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. คนหาชุดความรูที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
จีน 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนและ 3. เพื่อทดลองใชและวัดประสิทธิภาพแบบ
ฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาจีน จากมหาวิท ยาลั ยยู น นาน นอร มอล ที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนใน
รายวิชาภาษาเฉพาะกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 17 คน ผลการวิจัยพบวา 1. ชุดความรูที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน ควรประกอบดวย 1) ชุดการฝกสะกดคํา ในสวนของพยัญชนะใหฝก
พยัญชนะที่มีรูปใกลเคียงกัน 11 กลุม ในสวนของสระฝกคําที่ประกอบขึ้นจากสระสั้น-ยาว 12 คูเสียง และฝกสะกดคําที่มีรู ป
วรรณยุกตทั้ง 4 รูป 5 เสียง 2) ชุดการใชคํา ฝกการใชคําในประโยคโดยเนนการใชคํ า ให ถู ก ต อ งตามความหมายที่ ต อ งการ
สื่อสาร 3) ชุดการใชประโยค ฝกการผูกประโยคและการลําดับความในประโยคใหถูกตอง 4) ชุดการใชเครื่องหมายวรรคตอน
ฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนที่มีลกั ษณะคลายกันและการใชคํายอ 2. รูปแบบของแบบฝกที่สรางขึ้นมีหลายรูปแบบทั้งการ
เลือกเติมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตที่ถูกตอง การผูกเรื่องราวเปนเหตุการณเพื่อฝกทักษะการใชคําและการผู ก ประโยค
และการฝกวิเคราะหขอความที่ใชเครื่องหมายวรรคตอนและคํายอที่ถกู ตอง 3. แบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
นี้มีประสิทธิภาพ 81.92/86.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 80/80
แบบฝกการเขียนสามารถพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนได ดังนั้นจึงควรจัดทําแบบฝกการ
เขียนในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแบบฝกการเขียนที่พัฒนาทักษะการสะกดคํา ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาจีนมีพัฒนาการ
ทางภาษาไทยโดยรวมดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : แบบฝกการเขียน, นักศึกษาจีน, ความสามารถในการเขียนภาษาไทย
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Writing Exercises and Efficiency in Developing Thai Writing Skill for
Chinese Students
Phanithan Bunnatham
Faculty of Humanities and Social Sciences
Email : bannatham@hotmail.com

Abstract
Suan Sunandha Rajabhat University has signed and entered into MOU with Yunnan Normal
University to receiver Chinese students to study in Suan Sunandha Rajabhat University. Chinese students
used to study Thai language only 2 courses. So, they still have some problems in Thai communication
especially writing skill. Researcher had conducted a research on “ Chinese Students and Some Errors in
Writing the Thai Language” in 2012 Researcher found that there were 4 major points of writing errors
which are spelling, word using, sentence creation, punctuation using. In order to develop writing skill of
Chinese students, researcher also had a further study on “Writing Exercises and Efficiency in Developing
Thai Writing Skill for Chinese Students” The purposes of this study were (1) to find the appropriate
knowledge set for the development of Thai writing practice for Chinese students; (2) to design and
develop Thai writing exercise for Chinese students and (3) to try out and evaluate the efficiency of Thai
writing practice for Chinese students.
The samples used in this study were 17 Chinese students from Yunnan Normal University
enrolled in Language for Specific Purposes course in the second semester, academic year 2016.
The result of this research showed that (1) the suitable set of knowledge for the development of
Thai writing practice for Chinese students should consist of: 1) Set of spelling exercise: For consonants
part, the practice should contain the consonant with 11 groups of similar figures. For vowels part, the
practice should be composed of 12 pairs of short-long vowels. For tone marks, the practice should
comprise 4 tone marks and 5 tone sounds. 2) Set of word using exercise: it is important to emphasize
how to use the word in the correct meaning of communication. 3) Set of sentences exercise: practice by
constructing sentences structure and sequences correctly. 4) Set of punctuation exercise: practice by
using similar punctuation and abbreviations. (2) There are several patterns of exercise created in this
research which are choosing the correct consonants, vowels, tone mark to fill in the answer, binding the
story into an event in order to practice words and sentences skills, analyzing facts showing the correct
punctuation and abbreviations. The result of this research showed that the practice had an efficiency of
81.92/86.02, which was higher than the standard criteria at 80/80 significant level.(3) Workbook can be
used to develop Thai writing skill of Chinese students So, it is useful to create workbook in various forms,
especially writing exercises that improve spelling skills. This will help Chinese students improve their
overall Thai language.
Keywords : Writing Exercises, Chinese students, Writing skill
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บทนํา

ทักษะในการใชภาษาทั้งการฟง พูด อานและเขียนมีความสําคัญตอการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันเปน อยา งยิ่ ง
แตทักษะการเขียนจะเปนทักษะที่ยุงยาก ซับซอนที่สุดเพราะผูใชภาษาเขียนที่ดีตองเปนผูม ีความรู ความสามารถ มีความคิดที่
เปนระบบและมีเทคนิคของการถายทอดที่เหมาะสม และจากการที่มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได ทํ า ข อ ตกลงความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน นอรมอล ตั้งแตปพุทธศักราช 2548 ที่จะสงนักศึกษาจีนเขามาศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดยศึกษาเปนหลักสูตรภาษาไทย แมนักศึกษาจีนจะไดเคยเรียนภาษาไทยจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาแลว 2 รายวิชา และเมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นั น ทาก็ ไ ด รั บ การศึ ก ษาในด า น
ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทยอีก 100 ชั่วโมงแลวก็ตาม แตนักศึกษาจีนก็ยังขาดทักษะในการใชภาษาไทยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทักษะการเขียน ผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่รับผิดชอบสอนรายวิชาภาษาไทยใหแกนักศึกษาจีนในโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องมา
ตลอด 10 ป ก็พบวานักศึกษาจีนมีปญหาในการใชภาษาเขียนเพื่อการติดตอสื่อสารมาก จึงไดทําการวิจัยเรื่องนักศึกษาจีนกับ
ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยขึ้น ผลจากการวิจัยดังกลาวพบวานักศึกษาจีนมีขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย 4 ดาน
คือ (1) ดานการสะกดคําทั้งการเขียนพยัญชนะตน พยัญชนะทาย การเขียนสระ และการเขียนวรรณยุกต โดยข อ ผิ ด พลาด
ดังกลาวมีลักษณะของการเขียนรูปผิด เขียนขาดและเขียนเกิน (2) ดานการใชคํา พบการใชคาํ ผิดใน 6 ลักษณะทั้งการใชคําผิด
ความหมาย การใชคําไมเหมาะแกความ การใชคําไมเหมาะแกบริบท การใชคําที่มีความหมายขัดแยงกัน การใชคําลักษณนาม
ไมถูกตองและการเขียนคําทับศัพทผิด (3) ดานการผูกประโยค พบขอผิดพลาด 8 ลักษณะคือ การผูกประโยคโดยขาดคํ า ที่
จําเปน การผูกประโยคโดยเพิ่มคําที่ไมจําเปน การลําดับคําในประโยคไมถูกตอง การผู ก ประโยคโดยขาดคํ า เชื่ อ ม การผู ก
ประโยคโดยใชคําเชื่อมผิด การผูกประโยคโดยขาดลักษณนาม การผูกประโยคโดยไมจบกระแสความและการผูกประโยคโดย
ไมไดใจความ (4) ด า นการใช เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนพบลั ก ษณะของการใช เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนไมถู ก ต อ งและไมใ ช
เครื่องหมายวรรคตอนในที่ที่ควรใช จากผลการวิจัยขางตน ไดขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นของขอผิดพลาดตาง ๆ ในการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
การเขียนเปนทักษะที่สามารถฝกฝนใหเกิดความชํานาญได ซึ่งสอดคล อ งกั บ บุ ป ผา บุ ญ ทิ พ ย (2543) ที่ ก ล า ววา
“ การฝกฝนเปนสิง่ สําคัญมาก เพราะการเรียนรูหลักเกณฑดวยการจดจําหลักเกณฑจะไมชวยใหการเขียนดีขึ้นแตประการใด”
และสอดคลองกับกฎแหงการเรียนรูของบัมพาส (BumPass ,1963) ที่จะชวยใหการสอนภาษามีประสิทธิภาพ “กฎแหง การ
ฝกหัด การที่ผูเรียนไดฝกเนื้อหาหนึง่ ๆ ซ้ํา ๆจะชวยใหเกิดการเรียนรูและจดจําไดดี” นอกจากนี้ อดุล ภูปลื้ม (2539) ไดกลาว
วา “แบบฝกทักษะมีความสําคัญและความจําเปนตอการเรียนทักษะทางภาษา...ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ” ดวยเหตุนี้การนําแบบฝกทักษะการเขียนมาเปน เครื่ อ งมือ พั ฒ นาความสามารถในการเขี ยนจึงเป น
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง จากการศึกษาขอมูลพบวา มีผูสนใจพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเพื่อใชแกไขปญหาการเขียนเฉพาะเรื่อง
เชน การเขียนสะกดคํา การแตงคําประพันธ การเขียนคําใหถูกตองตามมาตราตัวสะกด ฯลฯ แบบฝกทักษะตาง ๆ นี้ลวนถู ก
พัฒนาขึ้นใชกับนักเรียนไทยซึ่งมีวัยและพื้นฐานแตกตางจากนักศึกษาจีน อีกทั้งยั งไมมีก ารพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการเขี ยน
สําหรับนักศึกษาจีนขึ้นโดยเฉพาะ ผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนที่จะตองพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสําหรับนักศึกษาจีนขึน้ เพื่อ
แกไขขอผิดพลาดในการเขียนจากผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดเคยศึกษาไวแลว แบบฝก ทั ก ษะการเขี ยนที่ ส ร า งขึ้ น นี้ จะก อ ให เ กิ ด
ประโยชนโ ดยตรงตอนักศึกษาจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและนักศึกษาจีนที่ศึกษาภาษาไทยในประเทศ
ไทยและตางประเทศ นอกจากนี้อาจเกิดประโยชนตอชาวตางชาติที่เรียนภาษาไทยและสะทอนภาพในวงกวางถึงการแสวงหา
แนวทางในการฝกทักษะการใชภาษาไทยในดานตาง ๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1.เพื่อคนหาชุดความรูที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
3.เพื่อทดลองใชและวัดประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
วิธ ีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เนนการสรางแบบฝกการเขียนเพือ่ พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน กลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษา คือนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอรมอล ที่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในป ก ารศึ ก ษา
2559 จํานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. แบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางดานการเขียน ก อ นและหลั งการใช แ บบฝ ก
2. แบบฝกการเขียนภาษาไทย 4 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 การฝกสะกดคํา มีทั้งสิ้น 3 ชุด ไดแก การฝกสะกดคําในเรื่องการใช
พยัญชนะ มีจํานวน 11 แบบฝก การฝกสะกดคําในเรื่องการใชสระ 1 แบบฝก การฝกสะกดคําในเรือ่ งการใชวรรณยุกต 1 แบบ
ฝก ชุดที่ 2 การใชคํา มี 1 แบบฝก ชุดที่ 3 การผูกประโยค มี 1 แบบฝก ชุดที่ 4 การใชเครื่องหมายวรรคตอน มี 1 แบบฝกทั้ง
แบบทดสอบและแบบฝกไดผานการตรวจพิจารณาจากผูท รงคุณวุฒิ 3 ทานที่มีประสบการณในการสอนภาษาไทยใหนักศึกษา
จีน จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชกับนักศึกษาจีนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวปรับปรุงแกไขอีกครั้ง จึงนําไปใช
กับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล กอนการใชแบบทดสอบและแบบฝกการเขียนผูวิจัยไดอธิบายวัต ถุ ป ระสงค แ ละวิธีก ารทํ า
แบบทดสอบและแบบฝกการเขียนใหผูเรียนเขาใจ เนื่องจากมีขอกําหนดหามใชเครื่องมือชวยแปลจึงปรากฏคําศัพทบางคําที่
นักศึกษาบางคนไมเขาใจ ผูวิจัยจึงตองอธิบายศัพทบางคํานั้น
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และ คาประสิทธิภาพของแบบฝก
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องแบบฝกการเขียนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถการเขี ยนภาษาไทยสํ า หรั บ
นักศึกษาจีน พบขอมูลดังตอไปนี้
1. ชุดความรูที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
1.ชุดแบบฝกการสะกดคําในเรื่องพยัญชนะซึ่งเกิดขึ้นจาก การจัดกลุมตัวอักษรที่รูปคลายกัน 11 กลุม ไดแก กถภ
ขชซ คดตศ จฐ ณญฌ ฎฏ ฑท นบปษ ผฝพฟฬ ลส อฮ แบบฝกในเรื่องพยัญชนะนี้ตองการใหนักศึกษาจีนเห็นความ
แตกตางของพยัญชนะที่มีรูปคลายกันแตเมื่อนํามาประกอบในคําจะใหความหมายที่แตกตางกัน ดังนั้นแบบฝกจึงกําหนดคําให
นักศึกษาเลือกพยัญชนะ1 ตัวในกลุมเดียวกันเติมแลวมีความหมาย สําหรับการฝกสะกดคําในเรื่องสระ เนื่องจากภาษาไทยมี
สระสั้น ยาว คูกัน แบบฝกนี้จึงประกอบดวยคําที่มีความแตกตางกันในเรื่องสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเทานั้น ซึ่งมีทั้งสิ้น 12
คูเสียง ไดแก อะ – อา, อิ – อี, อึ – อื, อุ – อู, เอะ – เอ, แอะ – แอ, โอะ – โอ, เอาะ – ออ, เออะ – เออ, เอียะ – เอี ย,
เอือะ – เอือ, อัวะ – อัว และการฝกสะกดคําในเรื่องวรรณยุกต ภาษาไทยมีวรรณยุกต 4 รูป 5 เสียง แบบฝกจึงเนนฝกคําที่
ปรากฏรูปวรรณยุกตทั้งแบบรูปกับเสียงตรงกันและรูปกับเสียงตางกัน ทั้งแบบฝกสระและวรรณยุกตมีลักษณะเหมือ นกั น คื อ
ตองปรากฏคําที่สมบูรณถาฝกสระคํานั้น ๆ ในประโยคจะต า งกั น ที่ ส ระสั้ น ยาว แต ถ า ฝ ก วรรณยุก ต จะปรากฏคํ า ที่ มีรู ป
วรรณยุกตทั้ง 4 รูป และคําเสียงสามัญที่ไมมีรูปวรรณยุกตใหนักศึกษาเลือกคําที่ถูกตอง
2. ชุดแบบฝกการใชคํา เนนฝกการใชคําที่ถกู ตอง เหมาะสมกับรูปประโยค โดยกําหนดขอความผูกเปนเรื่องราวใหมี
เหตุการณตอเนื่องกัน คําที่นํามาฝกเปนขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยเรื่องขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน ที่
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลไว นักศึกษาจะตองเลือกประโยคที่ใชคําที่มีความหมายถูกตองตามบริบทที่คํานั้นไปปรากฏในประโยค
3. ชุดแบบฝกการผูกประโยค นักศึกษาจีนจะเขียนประโยคผิดพลาดในเรื่องการลํ า ดั บ ความและการขยายความ
เนื่องจากไวยากรณจีนจะนําคําขยายวางไวหนาคําหลักซึ่งมีลักษณะตรงกันขามกับไวยากรณไทยที่นําคําขยายวางไวหลังคําหลัก
จึงพบขอผิดพลาดในการผูกประโยคในลักษณะดังกลาว แบบฝกในเรื่องการผูกประโยคจึงสรางขึ้นจากรูปประโยคที่นักศึกษา
จีนเคยเขียนผิดพลาด โดยแบบฝกดังกลาวจะกําหนดเรื่องราวเหตุการณที่ตอเนื่องสัมพันธกันใหนักศึกษาเลือกประโยคที่เขียน
ถูกตอง
4. ชุดแบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอน ขอผิดพลาดที่พบคือ นักศึกษาจีนใชเครื่องหมายวรรคตอนเฉพาะของ
ไทยไมถูกตอง ไดแก ไปยาลใหญ (ฯลฯ) ไปยาลนอย ( ฯ ) ไมยมก ( ๆ ) การใชคํายอ นอกจากนี้ พ บข อ ผิ ด พลาดในการใช
เครื่องหมายนขลิขิต (วงเล็บ) แบบฝกจึงกําหนดใหนักศึกษาเลือกขอความที่ใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง
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2. การออกแบบและพัฒนาแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
จากชุดความรูท ี่กําหนดไว ไดพัฒนามาเปนแบบฝกการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน 4 ชุด
ชุดที่ 1 การฝกสะกดคํา มีทั้งสิน้ 3 เรือ่ ง โดยแบงเปน
แบบฝกเรื่องพยัญชนะจําแนกตามรูปที่คลายคลึงกัน 11 กลุม จํานวน 11 แบบฝก แตละแบบฝกจะนํารูป
พยัญชนะที่คลายกันมาเปนตัวเลือกใหนักศึกษาเลือกเติมใหเปนคําที่มีความหมายโดยมีบริบทในประโยคเปนเครื่องชวยให
นักศึกษาเลือกพยัญชนะทีถ่ ูกตอง เชน การฝกรูปพยัญชนะ ก ถ ภ
จงเลือกพยัญชนะ ก ถ ภ เติมในชองวาง
1. บานอยูไ.....ลมาก
2. เรือสําเ.....าอยูในทะเล
3. ควายไ.....นา
แบบฝกเรื่องสระ ทั้งสระเสียงสั้นและยาว 12 คูเสียง โดยนําเหตุการณเรื่องราวมารอยเรียงไวดวยกันจํานวน 1 แบบ
ฝก เชน
จงเลือกคําที่ถกู ตองเติมในชองวาง
ฉัน..........(เปะ, เปน) คนจีนแตมาเรียนหนังสือที่เมืองไทย ..........(โละก, โลก) ใบนีก้ วางใหญนกั สิ่ง..........(แระก,
แรก) ที่ตั้งใจไวคอื เที่ยวใหทั่วเมืองไทย เวลา..........(เดือะน, เดือน) เดียว
แบบฝกเรื่องวรรณยุกต เนนฝกคําที่ปรากฏรู ป และเสี ยงวรรณยุก ต ทั้ ง 4 รู ป 5 เสี ยง โดยนํ า เหตุ ก ารณ
เรื่องราวมารอยเรียงไวดวยกันจํานวน 1 แบบฝก เชน
จงเลือกคําที่ถกู ตองเติมในชองวาง
คุณครูบอก..... ( วา, วา, วา, วา, วา ) เด็กจีน ..... ( หนาตา, หนาตา, หนาตา, หนาตา, หนาตา ) ดีเหมือน..........
( ตุกตา, ตุกตา, ตุกตา, ตุกตา, ตุกตา )
ชุดที่ 2 การใชคํา มี 1 แบบฝก แบบฝกชุดนี้เนนฝกการใชคําในประโยคใหถูกตองตามความหมายที่ตองการสื่อสาร
โดยกําหนดใหนักศึกษาเลือกขอความที่ถูกตอง จาก (1) หรือ (2) มาเติมหลังขอความที่กําหนด เชน
จงเลือกเติมขอความที่ถกู ตองจาก (1) หรือ (2)
1. ฉันและเพื่อนมาเมืองไทย มาเรียนหนังสือ (1) ฉันมีความเรารอนใจที่จะไปทะเล
(2) ฉันมีความตั้งใจที่จะไปทะเล
2. เราจึงชวนกันไปเที่ยวเกาะชาง (1) เมื่อเราเดินทางใกลถึงเกาะชาง
(2) เมื่อเราเดินทางใกลชิดเกาะชาง
ชุดที่ 3 การผูกประโยค มี 1 แบบฝก เนนฝกการลําดับความในประโยคที่ ถู ก ต อ ง โดยกํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาเลื อ ก
ประโยคที่ถูกตองจากขอความ (1) และ (2) เชน
จงเลือกประโยคทีส่ ื่อความหมายไดถูกตองจาก (1) หรือ (2)
1. (1) เชียงใหมเปนเมืองหนึ่งทองเที่ยว
(2) เชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวแหงหนึ่ง
2. (1) ฉันจึงตัดสินใจวาจะไปที่นนั่
(2) จึงฉันตัดสินใจวาจะไปทีน่ ั่น
ชุดที่ 4 การใชเครื่องหมายวรรคตอน มี 1 แบบฝก จากการศึกษาขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
พบวาเครื่องหมายวรรคตอนที่นักศึกษาจีนเขียนผิด คือเครื่องหมายวรรคตอนเฉพาะของไทย ไดแก ไปยาลใหญ, ไปยาลนอย ,
ไมยมก , เครื่องหมายมหัพภาค โดยเขียนผิดในลักษณะที่ใชสลับรูปกัน เชน ใชไมยมก (ๆ) สลั บ กั บ ไปยาลน อ ย( ฯ ) ส วน
เครื่องหมายนขลิขิตใชผิดความหมาย คือไมไดใชขยายความแตใชเปนใจความหลัก แบบฝกจึงสรางขึ้นโดยกําหนดขอความที่

211

6

ตองใชเครื่องหมายวรรคตอนดังกลาวประกอบแตใหนักศึกษาไดเลือกวาขอความใดใชเครื่องหมายวรรคตอนประกอบการเขียน
ไดถูกตอง เชน
จงใสเครือ่ งหมาย √ หนาขอที่ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองและใสเครือ่ งหมาย X หนาขอทีใ่ ชเครื่องหมายวรรคตอนไม
ถูกตอง
..........1. เด็ก ฯ ชอบไปเลนน้ําทะเล
..........2. มีคําหลายคําที่มาจากภาษาจีน เชน ตู จับฉาย เถาแก กงสี ฯลฯ
..........3. กรุงเทพ ๆ เปนเมืองหลวงของประเทศไทย

3. ประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนภาษาไทย สําหรับนักศึกษาจีน
แบบฝ ก การเขี ยนทั้ ง 4 ชุ ด ที่ ส ร า งขึ้ น มาเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเขี ยนภาษาไทยของนั ก ศึ ก ษาจี น
นี้ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
80/80 ดังนี้

แบบฝก

ชุดที่ 1
การฝกสะกดคํา
(10)

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

การใชคํา
(10)

ชุดที่ 4

การผูก
การใช
เฉลี่ยรวม
ประโยค
เครื่องหมาย
(10)
วรรคตอน(10)
คะแนนเฉลี่ย
7.82
8.24
8.18
8.29
8.13
S.D.
0.75
0.83
0.95
1.05
0.89
ประสิทธิภาพ 80.64/86.02 82.35/86.02 81.76/86.02 82.94/86.02 81.92/86.02
E1/ E2
โดยภาพรวมชุดแบบฝกการเขียนภาษาไทยทั้ง 4 ชุดนี้ มีคาประสิทธิภาพ 81.92/86.02 แสดงวาแบบฝกที่สรางขึน้
สามารถพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
สรุปและอภิปรายผล
แบบฝกทักษะการเขียนนี้จัดเปนสือ่ การสอนอยางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาทักษะการเขียนได ซึ่งสอดคลองตามหลักการ
ของธอรนไดค (สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย, 2538) ที่กลาววา สิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ยอม
ทําใหผูฝกมีความคลองแคลวและสามารถทําไดดี ดวยเหตุนี้ จึงมีผูสนใจสรางแบบฝกเพื่อแกไขปญหาการเขียนภาษาไทยใน
เรื่องตาง ๆ เชน วิไลวรรณ ธานี (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเขี ยนภาษาไทย ของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 สมพงษ ศรีพยาต ( 2553) ทําวิจัยเรื่อ งการพั ฒ นาชุ ด แบบฝ ก การเขี ยนสะกดคํ า สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 สมพร ตอยยีบี ( 2554) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และรัตนาพร ไชยศิลป (2554) ที่ทําวิจัยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา กั บ นั ก เรี ยนที่ มี
ความบกพรองทางสติปญ ญา ซึ่งผลงานวิจัยพบวาแบบฝกที่ผวู ิจัยสรางขึ้นทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสูงกวากอนใช
แบบฝก ในสวนของนักศึกษาตางชาติมีผูวิจัยหลายคนศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษาตางชาติเชน สิ ร ะ สมนาม
(2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเปนภาษาที่สอง : กรณีศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ป จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิ บ สองป น นา ณ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน พบขอผิดพลาดในระดับประโยค คํา การสะกดการันตและระดับความหมาย สุรี ยวรรณ เสถี ยร
สุคนธ (2553) ไดศึกษาการเขียนภาษาไทยของนักศึก ษาจีน : กรณีศึ ก ษามหาวิท ยาลั ยหอการค า ไทย พบวา นั ก ศึ ก ษามี
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ขอบกพรองในระดับคํา ประโยค และกุลกาญจน เอี่ยมธาดานัย (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการเขียนคําผิดอักขรวิธีของ
นักศึกษาจีน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาการเขียนคําผิดอักขรวิธีของนักศึกษาชาวจี น ด า นพยัญ ชนะ สระ ตั วสะกด
วรรณยุกตและการันต ผลการวิจัยพบวา การเขียนคําผิดอักขรวิธีดานพยัญชนะตนเดี่ยว นักศึกษาจีนมีปญหาการเขียนอักษร
เสียงเดียวกัน ระดับเสียงเดียวกัน, อักษรเสียงเดียวกัน ระดับเสียงตางกัน, อักษรเสียงตางกัน แตรูปคลายกัน, อักษรเสียงและ
รูปตางกัน, ปญหาการใชแนวเทียบผิด พยัญชนะตนที่เปนอักษรนํา พบการแทรกรูปสระอะ ในพยางคต น , ตั ด รู ป อั ก ษรนํ า ,
เขียนคําที่ไมใชอักษรนําเปนแบบอักษรนํา และไมสามารถจําแนก ห นํา, อ นํา ได สวนพยัญชนะตนที่เปนอักษรควบ นักศึกษา
จะตัดตัวควบออก, ใชตัวควบ ร ล ผิด และวางรูปสระในตําแหนงอักษรควบผิด รวมทั้งเขียนอักษรควบไมแทผิด เพราะเขี ยน
ตามการออกเสียง ดานสระพบการเขียนสลับกันระหวางสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว, เขียนสระผิดรูปเพราะยึดตามเสียงที่ได
ยิน, ไมเขาใจกฎการใช ใอ ไอ ไอย อัย,กฎการเขียนสระลดรูป เปลี่ยนรูป, การใชบันและบรร, การใช อํา อัม, เขียนคํายืมตาม
การออกเสียงภาษานั้นๆ และใช ฤ ฤๅ ผิด ปญหาการเขียนคําผิดอักขรวิธีดานตัวสะกด นักศึกษาไมสามารถจําแนกคําที่มีเสียง
สะกดมาตราเดียวกันได, ใชเสียงและแนวเทียบผิด, เขียนตามการออกเสียงและสลับตัวสะกดและตัวการันต ปญหาการเขียน
คําผิดอักขรวิธีดานวรรณยุกต พบการใชรูปวรรณยุกตในคําที่ไมควรใช, ไมใชรูปวรรณยุกตในคําที่ควรใชและใชรูปวรรณยุกตผดิ
ในดานการันตพ บการใชตัวการันตและไมทัณฑฆาตในคําที่ไมควรใช, ไมใชตัวการันตและไมทัณฑฆาตในคํ า ที่ ค วรใช , ใช ตั ว
การันตและไมทัณฑฆาตผิด และใชแนวเทียบผิด จากงานวิจัยขางตนพบขอผิ ด พลาดในการเขี ยนของนั ก ศึ ก ษาจีน แต ก็ ไ ม
ปรากฎวาจะมีผูสรางเครื่องมือสําหรับแกไขปญหาการเขียนที่พบขอผิดพลาดดังกลาว ในสวนของแบบฝ ก พั ฒ นาทั ก ษะการ
เขียนภาษาไทยในเรื่องตาง ๆ ที่มีผูคิดทําขึ้นนั้นก็เหมาะสมกับนักเรียนไทยแตไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับนักศึกษาจีนซึ่งมีวัย
วุฒิภาวะ สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจากเด็กไทย ประกอบกับพื้นความรูทแี่ ตกตางกัน จึงจําเปนตองมีแบบฝกเฉพาะ
สําหรับนักศึกษาจีน การจัดทําชุดแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนนี้จึงสรางขึ้นจากลักษณะของข อ ผิ ด พลาดเฉพาะที่ เ กิ ด กั บ
นักศึกษาจีน เชน การจําแนกความแตกตางของรูปพยัญชนะ รูปเครื่องหมายวรรคตอน การมีคลังคําจํากัด ฯลฯ ประกอบ
กับแนวคิดของโฮน (Hymes, อางถึงใน คณาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก,2549) ที่ ก ล า วถึ งการใช ภ าษาที่
ถูกตองวา 1. ใชภาษาใหถูกตองตามไวยากรณของภาษานั้น 2. ใชภาษาที่พอยอมรับได ถึงแมจะไมถูกตองตามไวยากรณนักก็
ตาม 3. ใชภาษาไดอยางเหมาะสมตามบริบทในขณะนั้น 4. ใชภาษาแบบที่เคยใชกันแลวและใชไดผลจริง แบบฝกที่สรางขึ้นนี้
จึงนําคําที่นักศึกษาจีนรูจัก เคยใชและใชผิดมาเปนคําหรือเรื่ อ งราวที่ ต อ งการฝ ก ทั ก ษะในการเขี ยน ด วยคาดหวังวา หาก
นักศึกษาจีนสามารถแกปญหาในเรื่องการสะกดคํา การเลือกใชคํา การผูกประโยคไดแลว จะสามารถใช ภ าษาเขี ยนในการ
ติดตอสื่อสารไดดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการฝกเขียนในดานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาชุดการฝกทักษะการสะกดคําใหมรี ูปแบบที่หลากหลายขึน้
เอกสารอางอิง
กุลกาญจน เอี่ยมธาดานัย. 2553. ปญหาการเขียนคําผิดอักขรวิธขี องนักศึกษาชาวจีน สารนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
คณาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก. 2549. ศิลปะการแสดงออกทางภาษา. พิมพครั้งที่ 2 มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บุปผา บุญทิพย. 2539. การเขียน. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปณิธาน บรรณาธรรม. 2555. นักศึกษาจีนกับขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.
รัตนาพร ไชยศิลป. 2554. การสรางแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขางวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
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วิไลวรรณ ธานี. 2550. การพัฒนาชุดฝกทักะการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1.วิทยานิพนธครุศาสต
รมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สมพงษ ศรีพยาต. 2553. การพัฒนาชุดแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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อิทธิพลของการแตงกายและกลามเนื้อของดาราตอการออกกําลังกายของแฟนๆ
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บทคัดยอ
เนื่องจากแฟนๆ ไดรับอิทธิพลจากดาราที่ตนเองชื่นชอบ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวา การแต งกายที่
เหมาะสมและการมีกลามเนื้อของดารา จะสงผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ หรือไม และทดสอบวาการออกกําลังกายนั้น
จะทําใหแฟนๆ สุขภาพดีหรือไม การวิจัยเชิงปริมาณไดถูกนํามาใชเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวา งตั วแปรดั งกล า ว โดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และ การวิเคราะหเสนทาง ผูใหขอมูลในแบบสอบถามมีจํานวน 150 คน โดยเมื่อ ผ า นการคั ด กรอง
แบบสอบถามที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหไดมี 136 ชุด ผลการวิจัยไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวาง การออกกําลังกาย
ของแฟนๆ การแตงกายที่เหมาะสมและการมีกลามเนื้อของดารา แตพ บนัยสําคัญทางสถิติระหวางตัวแปรการออกกําลังกาย
ของแฟนๆ และสุขภาพที่ดีของพวกเขา งานวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะวาผูจั ด การทางการตลาดและการรณรงค ต า งๆ อาจ
พิจารณาไมใชดาราในการสงเสริมการรับรูของผูบริโภค หากแตอาจใชทางเลือกอื่น เชน ใชบุคคลทั่วไปที่มีความคลายคลึงกับ
กลุมเปาหมาย ใชตุกตามาสค็อต หรือ ใชผูบริหารของบริษัทแทนการใชดารา
คําสําคัญ: การแตงกาย, กลามเนื้อ, ดารา, แฟนๆ, ออกกําลังกาย
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The Effect of Celebrities’ Dressing and Muscle on Fans’ Exercise Behavior
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Abstract
Since fan culture has been influenced by celebrities, the current study aimed to examine the
effect of celebrities’ proper dressing and muscle on fans’ exercise behavior, and which on fans’ perceived
own healthiness. Quantitative approach, correlation and path analysis, was used to access the
relationships between these variables. One-hundred and fifty participants were asked to complete the
questionnaire, where 136 cases could be used in the analysis. The findings showed no relationship among
fans’ exercise behavior, celebrities’ proper dressing, and their muscle, but there is a significant association
between fans’ exercise behavior and their perceived own healthiness. This helped suggested that
campaign manager and marketing manager may not use celebrity endorsement to promote the product
or service. They may choose to use other endorsement strategies such as using brand mascot, CEO of
the company, or typical people who are similar to target audiences.
Keywords: Dress, Muscle, Celebrities, Fans, Exercise
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บทนํา
การออกกําลังกายนั้นเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอสุขภาพของคนทั่วไป และเปนสิ่งที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาพยายาม
สงเสริมใหเยาวชนปฏิบัตอิ ยางสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันการรณรงค (Campaign) จํานวนมากใชดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
เปนสวนชวยในการสรางความนาเชื่อถือ (Source Credibility) ไมวาการรณรงคนั้นจะเพื่อ การค า หรื อ เป น การรณรงค โ ดย
องคกรของรัฐก็ตาม งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการแตงกายของดารา รู ป ร า ง (กล า มเนื้ อ )
ของดารา ที่มีผลตอความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ ที่ชื่นชอบพวกเขาเหลานั้น เพื่อจะใชผลการวิจัยในการแนะนํา
ผูจัดการรณรงคเกี่ยวกับสาธารณสุขวาควรจางดารามาเปนผูป ระชาสัมพันธโครงการสงเสริมการออกกําลังกายหรือไม และถา
ควร พวกเขาควรจางดาราที่มีรูปรางหรือการแตงกายอยางไร
ทบทวนวรรณกรรม
การนําดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ มาใชในการโฆษณาเปนประเด็นที่ถูกนํามาวิจัยดานการตลาดมาชานาน บาง
ชี้ใหเห็นถึงขอดีของการใชดารา (Bergkvist, Hjalmarson, & Mägi, 2016; Dom, binti Ramli, Chin, & Fern, 2016) บาง
แนะนําวาการใชดาราทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016a) ซึ่งอาจเปนเพราะการที่จะกระจาย
ขาวสารไดทั่วทุกตลาดทีต่ องการ อาจตองใชดาราจํานวนหลายคน เพราะลักษณะของกลุมผูบริโภคมีความแตกตางกัน (Kim,
Lee, & Prideaux, 2014) หรืออีกเหตุผลหนึง่ คือ ดาราที่ไดรับคาจางในการโฆษณาแลวอาจสรางขาวในแงลบทําใหภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑที่ตนเปนผูสงเสริมกลับหมนหมองไปดวย (Arunrangsiwed, 2015)
แตอยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาโฆษณาในปจจุบัน ไมวาจะเปนโฆษณาในโทรทัศนหรือแผนปายตางๆ มักจะมีภาพบุคคล
ที่มีชื่อเสียงประกอบอยู ตั้งแตดารานักแสดง นักรอง นักกีฬา หรือกระทั่งผูบริการของบริ ษัท นั้ น ๆ (Clow & Baack, 2007)
บางบริษัทไดเลือกที่จะใช Brand Mascot (ตุกตาสัญลัก ษณ) แทนดารา มิใ ช เ พี ยงเพราะประหยั ด ค า ใช จา ย แต Brand
Mascot สามารถสรางเอกลักษณกับองคกรไดดี (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016b) และสามารถปรับใชไดกับสื่ออิเล็กทรอ
นิกหลายชนิด (Mongkolprasit & Arunrangsiwed, 2016) ในทางกลับกัน ปญหาของ Brand Mascot ที่ผูประกอบการมัก
ประสบคือ หากพวกเขาตองการสงเสริมการขายในระยะเวลาอันสั้น Brand Mascot ที่ชื่อเสียงไมโดงดังพอ จะไมสามารถทํา
หนาที่กระตุนการขายไดดีเทากับการใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Maturin, 2015) จึงเห็นไดวา การใชดาราในการโฆษณาและการ
รณรงคจึงยังเปนสิ่งที่สําคัญและควรที่จะนํามาศึกษาวิจัย
นอกจากงานวิจัยดานการตลาดแลว งานวิจัยดานวัฒนธรรมของแฟนๆ ยังกลางถึงผลกระทบจากสื่อที่มีผลตอกิจกรรม
ที่แฟนๆ ทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานคอสเพลย (Cosplay) ที่แฟนๆ แตงกายเลียนแบบตัวละครในสื่อ (Lamerichs, 2013)
แมการแตงกายเลียนแบบตัวละครในสื่อ จะเปนที่นิยมในโลกตะวันตก แตในเอเซัย แฟนๆ มีการแตงกายเลียนแบบบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่มีอยูในโลกความจริง เชน ดาราคนโปรด (Chen, 2007) เชน การแต งกายแบบ Visual Kei เลี ยนแบบศิ ล ป น นั ก
ดนตรีในกลุม J-Rock เปนตน จึงสามารถสรุปไดวา บุคคลที่มีชื่อเสียงมีผลกระทบตอผูบริโภคไมนอยทีเดียว จึงเปนเหตุผลให
ควรมีการทดสอบผลกระทบในแงบวกของดาราตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของแฟนๆ ที่ชื่นชอบพวกเขา โดยตัวแปรที่จะ
ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ (1) เพศ (2) การแตงกายที่ดีของดาราที่แฟนๆรับรู (3) กลามเนื้อของดาราที่แฟนๆ รับรู (4) ความบอ ย
ของการออกกําลังกายของแฟนๆ และ (5) สุขภาพของแฟนๆ
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานดังตอไปนี้
H1: การแตงกายที่ดีของดารา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ
H2: กลามเนื้อของดารา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ
H3: ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ สุขภาพของแฟนๆ
วิธ ีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง งานวิจัยนี้ใชกลุมตัวอยาง 150 คน ซึ่งมาจากการแจกแบบสอบถามในสถาบันการศึกษา 5 แหง แหงละ
30 ชุด ผูที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงจํานวน 81 คน (รอ ยละ 54) และเป น เพศชาย 69 คน (ร อ ยละ 46) โดยชุ ด
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แบบสอบถามที่ไมสามารถนํามาวิเคราะหไดมีทั้งหมด 14 ชุด เนื่องจากผูใหข อมูลตอบแบบสอบถามโดยไมอาน สังเกตไดจาก
การทําเครื่องหมายในแถวเดียวกันหมดทุกขอ กรณีที่ถูกวิเคราะหจึงมีทั้งหมด 136 กรณี
การวิเคราะห งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยหาสัมประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ (Pearson's Correlation) และ
การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 5 ตัว คือ (1) เพศ (2) การแตงกายที่ดีข อง
ดาราที่แฟนๆรับรู (3) กลามเนื้อของดาราที่แฟนๆ รับรู (4) ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ และ (5) สุขภาพของ
แฟนๆ และเนื่องจาก Path Analysis ใชการคํานวณ 2 ครั้ง จึงจํา เป น ต อ งป อ งกั น Type I Error โดยปรั บ ลดค า Alpha
เพื่อใหมีนัยสําคัญทางสถิติยากขึ้น เรียกวาวิธี Bonferroni Correction กลาวคือ การที่จะพบนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ค า p ต อ ง
นอยกวา 0.025 (มาจาก 0.05 หารดวย 2) นอกเหนือจากการวิเคราะหสองวิธีนี้ การวิเคราะหชนิดอื่นอาจถูกนํามาใชเฉพาะ
กรณีที่มีความจําเปนเทานั้น
เครื่องมือวัด เครื่องมือที่ใชวัดคาของตัวแปรตางๆ ถูกเขียนขึ้นเพื่อใชในงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งตนฉบับถูกเขี ยนขึ้ น โดย
ผูวิจัย (ชื่อที่ 2 ถึง 5) และปรับแกโดยผูวิจัยหลัก โดยเครื่องมือวัดทั้งหมดอยูในรูป แบบ 4-Point Likert-Type Scale (1=ไม
เห็นดวย; 2= ไมคอยเห็นดวย ; 3=คอนขางเห็นดวย ; 4=เห็นดวย) แตอยางไรก็ตาม หลังจากสรางเครื่องมือวัดขึ้นมา งานวิจัย
นี้มิไดมีการทดสอบคาความเชื่อมั่นและคาความเที่ยงตรงกอนนําไปเก็บขอมูล ซึ่งอาจเปนจุดออนหนึ่งของงานวิจัยดังนั้น แล ว
หลังจากการเก็บขอมูลผูวิจัยจึงไดวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และหา Cronbach's Alpha โดยเขียนรายงานในส วน
ภาคผนวกของบทความวิจัยนี้ เพื่อใหนักวิจัยทานอืน่ ๆ ที่สนใจศึกษาหัวขอที่ใกลเคียงกันสามารถนําเครื่องมือที่ถูกทดสอบแลว
ไปใชได
คําถามแรกกอนที่ผใู หขอ มูลจะเริ่มตอบแบบสอบถามดวยเครื่องมือวัด คือ การถามวา ดาราคนโปรดของผูใหข อมูลคือ
ใคร ซึ่งคําตอบที่ไดมิไดเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะห หากแตคําถามนี้จะทําใหผูใหขอมูลไดระลึกถึงดาราคนโปรดระหวางทํา
แบบสอบถาม
1) กลามเนื้อของดารา แบบวัดกลามเนื้อของดาราประกอบดวย 5 ขอ คะแนนสูงสุดที่เปนไปไดคือ 20 และต่ําสุดคือ
5 เนื่องจากแบบวัดเปน 4-point Likert-Type Scale ผูที่ประเมินแลวไดคะแนนสูง แสดงวาดาราคนโปรดของเขามีกลามเนื้อ
ที่ดูดีสวยงาม ตัวอยางของขอความ เชน "เขามีกลามเนื้อทอง" และ "เขามีกลามเนื้อแขน"
2) การแตงกายที่ดีของดารา แบบวัดการแตงกายที่ดีของดาราประกอบดวย 4 ขอ คะแนนสูงสุดที่เปนไปไดคอื 16 และ
ต่ําสุดคือ 4 คะแนนที่มีคามากหมายความวา ผูใหขอมูลรับรูวาดาราคนโปรดของเขาแตงกายดี ถู ก กาลเทศะ ตั วอย า งของ
ขอความ เชน "เขาแตงตัวสุขภาพ" และ "เขาแตงกายหวาบหวิว (กลับดาน)"
3) การรับรูเกี่ยวกับสุข ภาพของตนเอง แบบวัดการรับรูเกีย่ วกับสุขภาพของตนเองประกอบดวย 4 ขอ คะแนนสูงสุดที่
เปนไปไดคือ 16 และต่ําสุดคือ 4 ผูที่ไดคะแนนมากในสวนนี้ แสดงวารับรูวาตนเองมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง
4) ความบอยของการออกกําลังกาย แบบวัดนี้ มีเพียง 1 ขอเทานั้น ซึ่งมีใจความวา "ฉันออกกําลังกายบอย"
ผลการวิจัย
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบความสัมพันธระหวาง 3 คูตัวแปร จาดตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร หรื อ 10 คู
โดย 3 คูตัวแปรที่กลาวถึง คือ (1) การแตงกายที่ดีของดารามีความสั มพั น ธเ ชิ งบวกกั บ กล า มเนื้ อ ที่ ดู ดี ข องดารา (r=.359;
p=.000), (2) ความบอยของการออกกําลังกายมีความสัมพันธเชิงบวกกับสุขภาพของแฟนๆ (r=.352; p=.000), และ (3) เพศ
ของผูประเมิน (แฟนๆ) มีความสัมพันธเชิงลบกับกลามเนือ้ ที่ดูดขี องดารา (r=-.206; p=.016) ซึ่งหมายความวาแฟนๆ เพศชาย
มักจะชอบดาราที่มีกลามเนื้อนอย และแฟนๆ เพศหญิงมักจะชอบดาราที่มีกลามเนื้อที่ดูดี ทั้งนี้อาจหมายความวาผูหญิงชอบ
ดาราชาย และผูชายชอบดาราหญิง
โมเดลแรก ของการวิเคราะหเสนทาง ทดสอบเพื่อหาวา การแตงกายของดาราและกลามเนื้อของดารามีผลตอการออก
กําลังกายของแฟนๆหรือไม โมเดลนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F=.428; p=.653; R=.080; R2 =.006) การวิเ คราะห ไ มพ บ
ความสัมพันธใดๆ การแตงกายของดาราไมมีผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ (Beta=-.021; rpartial=-.020; p=.819) และ
กลามเนื้อของดาราไมมีผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ (Beta=.085; rpartial=.079; p=.360) แตในโมเดลที่สองพบวาการ
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ออกกําลังกายของมีผลตอสุขภาพของแฟนๆ (F=18.978; p=.000; padjusted=.002; R=.352; R2=.124; t=4.356) ซึ่งถือวาเปน
ขอสมมติฐานพื้นฐานที่สามารถคาดเดาได

ภาพที่ 1 โมเดลรวม แสดงผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวางตัวแปรที่ผูวิจัยตั้งใจศึกษา หากแตพ บความสัมพันธระหวา ง
การออกกําลังกายและการรับรูวาตนเองมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถคาดเดาไดเบื้องตนอยูแลว การที่ไมพบอิทธิพลใดๆ
ทั้งจากการแตงกายและการมีกลามเนือ้ ของดาราตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของแฟนๆ ขัดแยงกับงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ
การแตงกายตามดาราในงานคอสเพลย ในงานคอสเพลยนี้ แฟนๆ มิไดเพียงแตงกายตามดาราหรือตัวละครตัวโปรดเท า นั้ น
แตในบางงาน เชน ในประเทศรัสเซีย เพื่อนของนักวิจัย (ชื่อแรก) ยังตองแสดงบนเวที โดยใชบทบาทของตัวละครที่ตนแตงตัว
ตามอีกดวย ขอคนพบของงานวิจัยนี้กับพฤติกรรมของแฟนๆ ในงานคอสเพลยที่ ทั้ งสองสิ่ งมีค วามขั ด แย งกั น สามารถถู ก
อธิบายไดวา แฟนๆ ในงานคอสเพลยจะเลียนแบบดาราที่ตนเองชอบเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทําเพียง 2 - 3 ครั้งตอป ครั้ง
ละ 1 วันเทานั้น ทั้งนี้มีความแตกตางจากการออกกําลังกาย ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจํา กล า วคื อ การเลี ยนแบบ
พฤติกรรมของผูอื่นในระยะเวลาอันสั้น ยอมทําไดงายกวา การเลียนแบบเปนเวลายาวนาน
จากทฤษฎีความเปนตัวตนที่อินไปกับสื่อ การอินไปกับตั วละครหรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ มีห ลายชนิ ด เช น การอิ น เพราะ
ตองการเปนบุคคลผูนั้น (Wishful Identification) การอินเพราะบุคคลผูนั้นเหมือนกับตนเอง (Similarlity Identification)
การอินเพราะเปนสวนหนึ่งของกลุมคนที่มีอัตลักษณประจํากลุม (Group Identification) เปนตน (Van Looy, Courtois, &
De Vocht, 2010) ซึ่งความอินเหลานี้ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามมา ทั้งในแงบวกและแงลบ เชน การเลียนแบบความรุนแรงใน
วิดิโอเกมส เกิดขึ้นเพราะผูเลน อินไปกับตัวละคร (Donnerstein, 2011) ซึ่งความอินทั้งหลายเหลานี้มิไดอยูในแบบสอบถาม
ของงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัยไดถามเพียงดาราที่ผูใหขอมูลชอบ และถามทัศนคติเกี่ยวกับการแตงกายและรูปรางกลามเนื้อของดารา
คนนั้นๆ กลาวคือ ความชอบดารานั้นมิไดหมายความวาแฟนๆ จําเปนตองอินไปกับดาราที่ตนเองชอบหรือไดรับอิทธิพลทาง
พฤติกรรมจากพวกเขาเสมอไป ประกอบกับผลการวิจับในสวนของความสัมพันธระหวางเพศของแฟนๆ ที่ มีผ ลเชิ งลบกั บ
กลามเนื้อของดารา อาจสามารถระบุไดวา แฟนๆ ไมจําเปนตองชอบดาราที่มีเพศเดียวกับตนเอง และไมจําเปนตองชอบดารา
คนที่ตนตองการจะเอาอยางเขา
จากผลการวิจัยและอภิปรายนี้ ผูวิจัยไมเห็นดวยที่การรณรงคเพื่อออกกําลังกาย หรือการรณรงคเพื่อวัตถุประสงค อื่ น
จะตองจางดารามาเปนผูชวยสงเสริมการรณรงค (Campaign Endorser) กรณีที่รัฐบาลหรือองคกรอื่นๆ ตองการสนับสนุนให
ประชาชนออกกําลังกายนั้น พวกเขาควรใชงบประมาณอยางคุมคา ในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา จัดโครงการเดิ น วิ่ง ปรั บ ปรุ ง
สวนสาธารณะ หรือ จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพือ่ ดูแลคนที่วายน้ําตามชายหาด สิ่งเหลานี้มีความคุมคามากกวาการ
สรางรายไดหลักลานใหใครคนใดคนหนึ่ง องคกรเอกชนที่จัดทําโฆษณาเพื่อหวังผลทางการคาก็เชน กั น ผู วิจัยเสนอแนะให
ลงทุนกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณคาและคุณภาพที่สูงขึ้น มากกวาที่จะทุมงบประมาณจางดารา นักรองดวยเงินหลักลาน
ในการสงเสริมการขาย ซึ่งการจายเงินใหดารานี้ ผูบริโภคแทบไมไดรับประโยชน อ ะไรเลย ในกรณีที่ อ งค ก รต อ งการผู ที่ มี
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สงเสริมการขายของผลิตภัณฑ อาจใชบุคคลทั่วไป นักกีฬาหรือผูที่มีชื่อเสียงที่คาตัวไมสู งนั ก ผู บ ริ ห ารองค ก ร ตลอดจนใช
Brand Mascot แทนการจางผูที่มีคาตัวสูง
ขอจํากัด
จากที่กลาวไวขางตน วาเครื่องมือทั้งหมดที่ใชในการวัดคาของแตละตัวแปรในงานวิจัยนี้ เปนการเขียนขึ้นโดยไมไ ด มี
การทดสอบคาความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงกอนนํามาใชงาน จึงถือเปนจุดออนของการวิเคราะห แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปน
การแกปญหาใหกับงานวิจัยในอนาคต ผูวิจัยไดวิเคราะหทดสอบคุณภาพเครื่องมือตางๆ และรายงานในภาคผนวก
นอกจากขอจํากัดดานเครื่องมือแลว กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แมวานักวิจัย 4 ท า น
ของงานวิจัยนี้จะแจกแบบสอบถามใน 5 สถาบันการศึกษา แตกลุมตัวอยางมีความคลายคลึงกันมากเกินไป ทําใหเกิดขอจํากัด
ในการแปลผลเพือ่ นําไปใชกับสถานการณจริงหรือใชกบั ประชากรกลุมอื่น ผลที่ไดอาจนําไปทํานายไดเฉพาะในกลุมนักศึกษา
เทานั้น เชน การวิจัยเพื่อรณรงคใหนักศึกษาออกกําลังกาย เปนตน งานวิจัยในอนาคตอาจใชวิธีสุ มจากพื้ น ที่ หรื อ การสุ ม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
จากวัต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของงานวิจั ยนี้ ที่ ผู วิ จัยต อ งการทราบวา หากนํ า ดาราหรื อ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยงมาเป น ผู
ประชาสัมพันธการรณรงคใหออกกําลังกายนั้นจะไดผลดีหรือไม การนี้กอใหเกิดขอจํากัดอีกประการหนึ่ งคื อ การวิจัยเป น
การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional) ดวยการแจกแบบสอบถาม โดยมิไดมีการจัดการรณรงคจํา ลองสถานการณจริ ง
งานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาใชวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design) โดยนักวิ จัยอาจจัด การ
รณรงคขึ้นในมหาวิทยาลัย และใชรุนพี่ที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยเปนผูประชาสัมพันธ
เนื่องจากการรณรงค (Campaign) จํานวนมาก ใชดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนผูสงเสริม การรณรงค (Endorser)
งานวิจัยนี้จึงทําขึ้นมาเพื่อทดสอบวาการแตงกายของดาราและกลามเนื้อของดาราจะทําใหแฟนๆ ของพวกเขาต อ งการออก
กําลังกายหรือไม ทั้งนี้เพื่อเปนขอเสนอแนะใหแกองคกรใดๆ ที่ตองการใชดาราเปนสวนหนึ่งของการรณรงคการออกกําลังกาย
แตเมื่อวิเคราะหผลจากขอมูลที่เก็บไดแลวนั้น กลับไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวางการแตงกายของดารา กลามเนื้อของดารา
และการออกกําลังกายของแฟนๆ คณะผูวิจัยจึงไมขอแนะนําใหใชดาราเปนผูสงเสริ มการรณรงค มิใ ช เ พี ยงเพราะไมพ บ
ความสัมพันธในตัวแปรของงานวิจัยนี้ แตการจางดารายังสิ้นเปลืองงบประมาณที่จะนํามาพัฒนาชุมชนอีกดวย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ปฏิภาณ จอมนก, วรฉัตร จอมสวรรค, ณรงคฤทธิ์ หลวงเรื่ อ ง, และ ภาสวร นุ มเอี่ ยม นั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาพยนตรภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูคิดหัวขอและเก็บขอมูลงานวิจัยนี้ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของโครงการศึกษาดวยตนเองของรายวิชาพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 ในภายหลั ง
ผูสอนไดขอนํามาพัฒนาเปนบทความวิจัย และขอขอบคุณคณาจารยในสาขาภาพยนตรที่ มอบโอกาสที่ ดี ให ผู วิจัยได ส อน
นักศึกษาหองนี้ที่ทําใหผูวิจัยเกิดความประทับใจไมรูลืม
การนําเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (http://ssru.ac.th)
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ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา
โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์ อัจฉรา วัฒนาณรงค

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยพะเยา
nattawan.kru@gmail.com
E-mail : nattawan.kru@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัด
การศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล 4 ดา น ได แ ก ด า นการรั บ
นักศึกษาใหม ดานการลงทะเบียนเรียน ดานการจัด ทํ า ตารางสอน ตารางสอบ และด า นการจัด เตรี ยมสื่ อ และบริ ก าร
การศึกษา โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ ชั้นป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ได แ ก
นักศึกษาทันตแพทยหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในป
การศึกษา 2559 จํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ LSD
ผลการวิจัยพบวา
1) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมและในแตละดานในระดับปานกลาง
2) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน
3) นักศึกษาที่ศึกษาในชั้ น ป ต า งกั น มีค วามพึ งพอใจต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจัด การศึ ก ษาโรงเรี ยนทั น ต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการรับนักศึกษาใหม ไมมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจ
แตกตางกับนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 และ 3 ตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน และดานการจัดตารางสอน ตารางสอบ และ
แตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ในการใหบริการโดยรวมและดานการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา อยางมีนัยสํ า คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05
4) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพึ งพอใจต อ การให บ ริ ก ารโดยรวมและในแต ล ะด า นไม
แตกตางกัน
คําสําคัญ ความพึงพอใจของนักศึกษา, การบริการการศึกษา
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Satisfaction of Students toward the Service of Education Division of
International Dental School, Faculty of Dentistry, Mahidol University.
Nattawan Krutsawad , Achara Wattananarong
E-mail : nattawan.kru@gmail.com

Abstract
The purposes of this study were to investigate and compare satisfaction of students toward the
service of Education Division of International Dental School, Faculty of Dentistry, Mahidol University in the
aspects of new student admission, enrollment registration , class schedule and exam schedule and media
preparation and education service classified by gender, class level, and academic achievement .
The results of the study were as follows:
1). Students were satisfied with the service of education division in overall and each aspect at a
moderate level.
2).There was no significant difference between satisfaction of male and female students on the
service of education division in overall and each aspect.
3). There was a significant difference among satisfaction of students studying in different class
level in overall, when considered in each aspect, it was found that there was no significant difference in
the aspect of new admission student, but there was a significant difference between the first year
students and the second and the third year students in the aspects of enrollment registration , class
schedule and exam schedule and media preparation and education service the third student in overall
and the aspect of media preparation and education service at the level of .05.
4). There was no significant difference between satisfaction of the students who have different
academic achievement in overall and each aspect.
Keywords: Satisfaction of Student, Education Service
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บทนํา
ในการจัดดําเนินงานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น หน วยงานที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จด า นวิช าการ เป น หน วยงานที่ มี
ความสําคัญในการขับเคลือ่ นการปฏิบัติงานตามนโยบายของสถาบันซึง่ สถาบันอุดมศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา สรางและ
พัฒนาองคความรู คนควา วิจัย บริการวิชาการแกสงั คม มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีดาน
การผลิตบัณฑิต ดําเนินการรับนักศึกษาตรงตามแผนอยางมีคุณภาพ ดานการวิจัย ริ เ ริ่ มสร า งสรรค สนองยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาประเทศ ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ครอบคลุมโดยใชทรัพยากรระดับสถาบันและระดับบุ ค คล ด า นการ
ทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ควบคุ มการดํ า เนิ น งานอย า งมีคุ ณภาพและประสิ ท ธิภ าพตามเป า หมาย (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554. (2554,24 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 128 ตอน
พิเศษ 47 ง. หนา 44-46.)
การพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551-2565 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.2550.หนา 3) คือการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูต ลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใช
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุด มศึ ก ษาบนพื้ น ฐานของเสรี ภ าพทางวิช าการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ นั้น การใหบริการการศึกษาแกนักศึกษาจึงมีค วามสํ า คั ญ ในการส งเสริ มศั ก ยภาพของ
นักศึกษาใหประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของตนและสังคม โดยทั่วไปสถาบันอุดมศึกษา มีหนวยงานที่สนับสนุนดาน
วิชาการ บริหารการศึกษา อาทิ กองบริการการศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล เดิ มชื่ อ คณะทั น ตแพทยศาสตร
พญาไท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2486 ไดมีการสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ขึ้ น และในวัน ที่ 28 กุ มภาพั น ธ 2517
ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหตัดคํ า วา พญาไท ท า ยคํ า คณะทั น ตแพทยศาสตร พ ญาไทออก จึงได ใ ช ชื่ อ วา “คณะทั น ต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” จนถึงปจจุบัน โดยตั้งอยูบนถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จัดการเรี ยนการสอนสาขา
ทันตแพทยศาสตร โดยใหการศึกษาและฝกอบรมในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภายในโครงสราง
คณะทันตแพทยศาสตร มี 15 ภาควิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตสาขาทันตแพทย ไดแก 1) ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร 2) ภาควิชาพยาธิวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3) ภาควิชาชีววิทยาชองปาก 4) ภาควิชาทันตกรรม
ชุมชน 5) ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 6) ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 7) ภาควิชารังสีวิทยาชองปาก และแม็ก ซิ ล โลเฟเชี ยล 8)
ภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9) ภาควิชาจุลชีววิทยาชองปาก 10) ภาควิชาเภสัชวิทยา 11) ภาควิชาทัน
ตกรรมจัดฟน 12) ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว 13) ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขัน้ สูง 14) ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็ น โดด อน ต แ ละ 15) ภา ควิ ช าเ วชศ าสต ร ช องป าก และ ปริ ทั น ต วิ ท ยา (ปร ะวั ติ ค ณะทั นตแ พท ยศา สต ร
มหาวิทยาลัยมหิดล.2560) โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร ตั้งอยู ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา ชั้น 11 โดยเริ่มรับนักศึกษาในป 2557 เปนตนมา ปจจุบันในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจํานวน 55 คน นั ก ศึ ก ษา
ทันตแพทย 3 ชั้นป 3 รุนโดยชั้นปที 3 นักศึกษาทันตแพทยจํานวน 16 คน ชั้นปที่ 2 มีนักศึกษาทัน ตแพทย จํา นวน 11 คน
และนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 1 จํานวน 28 คน ตามลํ า ดั บ โดยโครงสร า งการบริ ห ารของโรงเรี ยนทั น ตแพทยศาสตร
นานาชาติ มีหนวยจัดการศึกษา ซึ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ เปนหนวยงาน
เทียบเทาภาควิชาอยูภายใตคณะทันตแพทยศาสตร กอตั้งขึ้นในเดื อ นธัน วาคม 2555 ในการจัด ดํ า เนิ น งานของหน วยจัด
การศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มีหนาที่เชนเดียวกับฝายสนับสนุนการเรียนการสอน เหมือนกับกองบริหาร
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การศึกษา โดยประสานงานการศึกษา ระหวางคณาจารย 15 ภาควิช าและนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในหลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เขามารับบริการติดตอประสานงาน ชวยอํานวยความสะดวกใหการเรียนการสอน
ดําเนินลุลวงไปตามนโยบาย วิสัยทัศน ของคณะทันตแพทยศาสตร ในการใหบริการนักศึกษาของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียน
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ทําหนาที่ 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการรับนักศึกษาใหม 2) ดานการลงทะเบี ยนเรี ยน 3) ด า นการ
จัดทําตารางสอน/ตารางสอบ และ 4) ดานการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา
จากการสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ที่
ผานมาพบวา 1) ดานการรับนักศึกษาใหม ทางโรงเรียนฯ ขาดการติดตอประชาสัมพันธกิจกรรมกําหนดการทําใหนักศึกษาไม
ทราบกิจกรรม หรือวางแผนใดๆในระยะยาว สําหรับในภาพรวมการปฐมนิเทศมีการอธิบาย 2) ดานการลงทะเบี ยนเรี ยน มี
ความลาชา ลงทะเบียนหลั งเป ด ภาคการศึ ก ษาหลายสั ป ดาห 3) ด า นการจัด ทํ า ตารางสอน ตารางสอบ การแจงข า ว
ประชาสัมพันธตารางสอนลาชา ทําใหไมสามารถวางแผนไดลวงหนา ตารางสอนไมถูกตอง คลาดเคลื่อน และเปลี่ยนแปลง 4)
ดานการจัดเตรียมสื่อการศึกษา การนําอุปกรณแท็บเล็ตมาใชในการเรียน ไมเพียงพอตอการใชงาน (ณัฐทรงสักก ปญ ญาสุขศรี
,สัมภาษณ,กุมภาพันธ 2560) จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจในการศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การ
ใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใน 4 ดาน
คือ 1) ดานการรับนักศึกษาใหม 2) ดานการลงทะเบียนเรียน 3) ดานการจัดทําตารางสอน/ตารางสอบ 4) ดานการจัดเตรี ยม
สื่อและบริการการศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดรับทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการของหน วยจัด
การศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัด การศึ ก ษาโรงเรี ยนทั น ตแพทยศาสตร
นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก ดานการรับนักศึกษาใหม ดานการลงทะเบียนเรียน ดาน
การจัดทําตารางสอน/ตารางสอบ ดานการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจัด การศึ ก ษา โรงเรี ยนทั น ต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ ชั้ น ป และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธ ีดําเนินการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนทันต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 55 คน
กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 1-3
ปการศึกษา 2559 จํานวน 48 คน โดยสุมอยางงาย การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejicie
& Morgan,1970 :608-609)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา
โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน โดยลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ไดแก เพศ ชั้นป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอนที่ 2 เปนขอคําถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษาโรงเรียนทันต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน คือ 1) ดานการรับนักศึกษาใหม 2) ดานการ
ลงทะเบียนเรียน 3) ดานการจัดทําตารางสอน/ตารางสอบ 4) ดานการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา นําหนังสือเพือ่ ขอความรวมมือไปยังผูอ ํานวยการโรงเรียน ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง
การวิเคราะหขอ มูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลักษณะ
ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ชั้นป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัย
1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการรับนักศึ กษาใหม
ดานการลงทะเบียนเรียน ดานการจัดตารางสอน ตารางสอบ และดานการจัดเตรียมสื่อการศึกษาและการบริ ก ารการศึ ก ษา
อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ การใหบริก ารของ
หนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต
ละดาน
ที่
การใหบริการของหนวยจัดการศึกษา
n=48
ระดับ
ความพึงพอใจ
S.D.
1
ดานการรับนักศึกษาใหม
3.38
.78
ปานกลาง
2
ดานการลงทะเบียนเรียน
3.21
.96
ปานกลาง
3
ดานการจัดตารางสอน ตารางสอบ
3.16
.89
ปานกลาง
4
ด า นการจัด เตรี ย มสื่ อ การศึ ก ษาและการบริ ก าร
3.18
.89
ปานกลาง
การศึกษา
รวม

3.23

.81

ปานกลาง

จากตาราง 1 แสดงวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบทุกดาน อยู
ในระดับปานกลาง
2. นักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษาโรงเรี ยนทั น ตแพทยศาสตร
นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน
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3. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีค วามพึ งพอใจต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจัด การศึ ก ษาโรงเรี ยนทั น ต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการรับนักศึกษาใหม ไมมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจ
แตกตางกับนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 และ 3 ตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน และดานการจัดตารางสอน ตารางสอบ และ
แตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ในการใหบริการโดยรวมและดานการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา อยางมีนัยสํ า คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตาราง 2

ที่

แสดงผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกชั้นป
df
SS
MS
F
p
การใหบริการ
แหลงความ
ของหนวยจัดการศึกษา
แปรปรวน

1. ดานการรับนักศึกษาใหม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
45
47

2.101
26.908
29.009

1.05
.598

1.75

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
45
47

11.444
32.025
43.469

5.722
.712

8.04

.001

ระหวางกลุม

2

5.261

2.630

3.67

.033

ภายในกลุม
รวม

45
47

32.243
37.503

.717

ระหวางกลุม

2

4.831

2.416

3.33

.045

ภายในกลุม
รวม

45
47

32.632
37.464

.725

.184

2. ดานการลงทะเบียนเรียน

3. ดานการจัดทําตารางสอน
ตารางสอบ

4. ดานการจัดเตรียมสื่อและ
บริการการศึกษา

227

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

รวมทุกดาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
45
47

5.329
25.854
31.183

2.665
.575

4.63

.015

จากตาราง 2 แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของหน วยจัด การศึ ก ษา
โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสํ า คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการลงทะเบียนเรียน ดานการจัดทําตารางสอน ตารางสอบ ด า นการ
จัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา และโดยรวมทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 ส วนด า นการรั บ
นักศึกษาใหมไมพบความแตกตาง เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ นําไปทดสอบรายคู ด วยวิธีก ารของ LSD
(Least Significant Different)
4. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษาโรงเรียน
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหน ว ยจั ดการศึก ษา โรงเรีย นทัน ต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จํ าแนกตามผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน

ที่
1
2
3
4

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ของหนวยจัดการศึกษา
ดานการรับนักศึกษาใหม
ดานการลงทะเบียนเรียน
ดานการจัดตารางสอน ตารางสอบ
ดานการจัดเตรียมสื่ อ การศึ ก ษา และ
บริการการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
(n= 9)
ˉx
3.28
3.06
2.96
2.99

S.D.
.45
.46
.55
.53

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ปานกลาง
(n= 39)
ˉx
3.41
3.25
3.20
3.22

S.D.
.85
1.04
.95
.96

t
0.59
0.81
1.00
0.71

P
.558
.419
.326
.482

รวม
3.07
.38
3.27
.88
1.02
.315
จากตาราง 3 แสดงวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มีค วามพึ ง
พอใจต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจัด การศึ ก ษา โรงเรี ยนทั น ตแพทยศาสตร น านาชาติ คณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน ไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1.ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรีย นทั น ตแพทยศาสตร น านาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับ
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ปานกลาง ผูวิจัยจึงขอเสนออภิปรายผลเปนรายดานดังนี้ ดังนี้
1.1 ดานการรับนักศึกษาใหม ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวย
จัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการดําเนินการของหนวยจัดการศึกษา มีการวางขั้นตอน แผนการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อใหเขาถึงในโรงเรียนนานาชาติ โดยการจัด ให มี
ชองทางในการประชาสัมพันธ แตอาจยังไมทั่วถึง หลายชองทาง สวนการใหขอมูลของเจาหนาที่เกี่ยวกับเกณฑการรับสมัครเขา
ศึกษา การตรวจสอบเอกสารเขาศึกษา รวมถึงขั้นตอนการรับสมัครมีความชัดเจน อาทิ การประกาศผังที่นั่งหองสอบแกผูเขา
สอบในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) การประกาศรายชื่อผูสอบผานการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษา การ
อํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ในการรายงานตัวเปนนักศึกษา และการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา การใหบริการโดยเจาหนาที่ที่
ตรงตอเวลา สะดวก รวดเร็วตอหนาที่ของเจาหนาที่ รวมถึงความสามารถของเจาหนาที่ในการแกปญ หา นอกจากนี้ ยังมีข อ
ติดขัดบางประการในสวนของขอมูลเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา กลาวคือ กําหนดการออกภายหลังจากการประกาศรายชื่ อ ผู มี
สิทธิเขาศึกษามีระยะเวลาหางกับการเปดภาคการศึกษาหลายเดือน ทําใหนักศึกษาใหมไมสามารถวางแผนเพื่ อ เรี ยนพิ เ ศษ
เพิ่มเติม หรือทองเที่ยวตางประเทศได ดังที่ ปรียาพร วงศ อ นุ ต รโรจน (2542:188-189) กล า ววา การรั บ สมัค รนั ก ศึ ก ษา
จําเปนตองมีขอบเขต การกําหนดนโยบาย แผนและจํานวนการรับสมัครความพรอมของบุคลากรรวมถึงความตองการของผูที่
ตองการจะสมัครเขาศึกษา จะตองมีกําหนดเวลาในการรับสมัคร ระยะเวลาในการเปดรับสมัคร เวลาที่สมัครสอบ ถามีจํานวน
ผูสมัครสอบมาก ตลอดจนเวลาสอบขอเขียน การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สถานที่
สมัคร รวมทั้งชองทางในการสงใบสมัคร คุณสมบัติของผูสมัครสอบ ตองระบุไวใหชัดเจน การประกาศผลสอบ และสถานที่
ประกาศผลสอบ ซึ่งตองแจงใหผูสมัครทราบล วงหน า ไวใ นใบสมัค ร ผลการวิจัยนี้ ส อดคล อ งกั บ ผลการวิจัยของ ณัฐ พร
ฉายประเสริฐ (2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ต อ การบริ ก ารของ
สํานักทะเบียนและวัดผล พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการบริการของสํานักทะเบียนและวัดผล ดานประชาสัมพันธ อยูใน
ระดับปานกลาง และสอดคลองกับผลการวิจัยของแสงแข โคละทัต (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็ น ของ
นักศึกษาต อ การให บ ริ ก ารของกองบริ ก ารการศึ ก ษา สถาบั ณบั ณฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ผลการวิจัยพบวา นั ก ศึ ก ษาเห็ น วา มี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.2 ดานการลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาพบวา ความพึง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจัด
การศึกษาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะในการดําเนินการประชาสัมพันธของหนวยจัดการศึกษาขาวสารเกีย่ วกับ
ชวงเวลาการลงทะเบี ยนเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา มีร ะยะเวลากระชั้ น ชิ ด มีคู มือ ที่ ใ ช สํ า หรั บ ลงทะเบี ยนเรี ยน การอํ า นวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนนอย โดยเจาหนาที่หนวยงานประสานงานเกี่ยวกับการจัด ทํ า แผนการศึ ก ษา เนื่ อ งจาก
หนวยงานขาดบุคลากรนักวิชาการศึกษาดูแลโดยตรงจึงทําใหการบริการในดานการลงทะเบียนเรียนเปนไปอยางไมทั่วถึง ทําให
การประสานงานและตรวจสอบการลงทะเบียน ยังไมสมบูรณ ขาดความตอเนื่องรวมถึงการใหบริการเกี่ยวกับการลงทะเบี ยน
เรียนรายวิชาเลือก และรายวิชาเฉพาะ ถึงแมวาจะมีขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนเขาถึงไดงายผานระบบเว็บไซต ซึ่งนักศึกษา
ใหขอเสนอแนะวาควรเพิ่มการตรวจสอบทานความถูกตองของตารางสอน กับภาควิชากอนแจง ประกาศ ใหนักศึ ก ษาทราบ
โดยประกาศตารางสอนทีเ่ สร็จสมบูรณ และเหมาะสมลวงหนาอยางนอย 1 เดือน ตารางสอนควรจัดเวลาใหคุมคาที่สุด ไมควร
จัดใหนักศึกษาเรียนถี่เกิน ควรเวนระยะใหนักศึกษาเตรียมตัว เนื่องจากเนื้อหาแต ล ะรายวิช ามีจํา นวนมาก ดั งที่ ปรี ยาพร
วงศอนุตรโรจน (2542 : 119-193) กลาววา การลงทะเบียน แบงเวลาทําการลงทะเบียนได 2 ประเภท คื อ การลงทะเบี ยน
ลวงหนา การลงทะเบียนปกติ สอดคลองกับผลการวิจัยของสุนันท ตามถิ่นไทย (2547:71) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึ ง
พอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอการใหบริการการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการการศึกษาดานการลงทะเบี ยนเรี ยน ในระดั บ ปานกลาง และสอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของนิตยา สะอาดลวน (2545 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปญหาและความต อ งการของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี เกี่ยวกับการใหบริการงานวิชาการของภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิท ยาลั ยเชี ยงใหม พบวา
นักศึกษาโดยรวมประสบปญหาการลงทะเบียนเรียนกระบวนรายวิชา การวัดผลและประเมินผล ดานการขอเพิ่ มและขอลด
รายวิชา อยูในระดับปานกลาง
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1.3 ดานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวย
จัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะการจัดทําวันงดการเรียนการสอน การแจงขอมูลขาวสาร การแจ ง
เปลี่ยนตารางสอน การออกประกาศการใหบริการเกี่ยวกับขอมูลรายวิชา การประกาศแจงเกี่ยวกับการจัดทํา หรื อ ปรั บ ปรุ ง
แกไข ตารางสอนหลัก การประกาศ แจงกําหนดการสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแกตัว ยังไมต อ เนื่ อ งและสมบู ร ณ
เนื่องจากขาดเจา หน า ที่ ที่ ใ ห บ ริ ก ารได ต รงจุด และการจัด สรรพื้ น ที่ ก ารเรี ยนการสอนยัง ไมเ พี ยงพอกั บ นั ก ศึ ก ษา การ
เปลี่ยนแปลงตารางสอน บางครั้งเกิดจากอาจารยผูสอนไมสะดวก ติดราชการ จึงทําใหมีการเรียนการสอนชดเชย การแจงขาว
การเปลี่ยนแปลงตารางสอน การประกาศกําหนดการสอบ ยั งไมเ ป น ระบบ เนื่ อ งจากหน วยงานขาดบุ ค ลากรที่ มีค วามรู
ความสามารถดานงานวิชาการ จึงทําใหการบริการในดานการที่ทําใหเปนระบบ รวมถึงการบริหารจัดการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการ
จัดตารางสอน และเงื่อนไขการจัดตารางสอนจากภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาไดภายหลังจากจัดตารางสอน
ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรปกติ จึงทําใหมีความลาชาในการกําหนดวันแตละภาคการศึกษา เปนไป
อยางกระชั้นชิด และใหนักศึกษาดําเนินการประสานงานการจัดตารางสอนในรายวิชาเลือ กเสรี ส งผลให นั ก ศึ ก ษามีค วาม
ลําบากในการดําเนินการ อีกทั้งนักศึกษาบางสวนทีย่ ังศึกษาไมครบหนวยกิต มีความลําบากในการเดินทางมาวิทยาเขตศาลายา
จึงทําใหไมสามารถจัดตารางชีวิตได เนื่องจากไมทราบกําหนดการเปดเรียนรายวิชาเลือกเสรี อีกทั้งการจัดตารางสอนรายวิชา
เลือกเสรีไมสมเหตุสมผล กลาวคือ จัดใหมีการเรียนการสอนภายในหนึ่งสัปดาห ซึ่งทําใหนักศึกษารู สึ ก เสี ยเวลา อี ก ทั้ งการ
ประกาศ เรื่องตารางสอนควรแจงใหนักศึกษาทราบเร็วขึน้ เนื่องจากปที่ผานมาเปดภาคเรียนสักระยะหนึง่ นักศึกษาถึงจะไดรับ
ประกาศตารางสอน และการประกาศตารางสอบบางรายวิชา นักศึกษาไดรับภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้นแลว นักศึ ก ษาให
ขอเสนอแนะวาควรเพิ่มการตรวจสอบทานความถูกตองของตารางสอน กับภาควิชาก อ นแจง ประกาศ ให นั ก ศึ ก ษาทราบ
ตารางสอนควรจัดเวลาใหคมุ คาที่สดุ ไมควรจัดใหนักศึกษาเรียนถี่เกิน ควรเวนระยะใหนักศึกษาเตรียมตัว เนื่องจากเนื้อหาแต
ละรายวิชามีจํานวนมาก ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542 : 192-193) กลาวไววา เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในวิชา
เรียนแลว การเรียนในระบบหนวยกิตจะมีการวัดผลการศึกษา โดยจัดใหมีการสอบแตละวิชา โดยสภานศึ ก ษา โดยทั่ วไปจะ
ปฏิบัติดังนี้ 1) ทําหนังสือเวียน เพื่อใหอาจารยแจงความจํานง รายละเอี ยดของวิช า ที่ ต อ งการจะให งานฝ า ยทะเบี ยนจัด
เกี่ยวกับตารางสอบ เชน วิชาที่จะสอบ จํานวนคาบที่สอบ ลักษณะของขอสอบ อุปกรณที่ตองการใชเกี่ยวกับการสอบ 2) เมื่อ
จัดตารางสอบแลว งานฝายทะเบียนจะประกาศใหนักศึกษาทราบ เพื่อจะไดตรวจสอบถึง วิช าที่ ต นเองสอบวา มีชั่ วโมงสอบ
ตรงกันหรือไม ตลอดจนสิทธิอื่น ๆเกี่ยวกับการสอบ 3) การแจงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อใหนักศึกษาไดถ ื อ แนวในการ
ปฏิบัติกอนการสอบและระหวางการสอบ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ แสงแข โคละทัต (2554:56) ไดทําการศึกษา
เรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พบวา นักศึก ษามีค วาม
คิดเห็นดานการจัดตารางสอนและตารางสอบมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.4 ดานการจัดเตรียมสื่อการศึกษาและการบริ ก ารการศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาพบวา ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะถึงแมจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยในการเรียนการสอน แตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดูแลจัดการดานจัดเตรียมสื่อการสอนผานระบบเครือขายยัง
ขาดความใสใจและกระตือรือรนในการแกไ ขป ญ หา ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาบางคนไมส ามารถเข า แอพพลิ เ คชั่ น Kindle ตลอด
การศึกษา บางครั้งไมมีการเตรียมพรอมดานสื่อการสอน อาทิ การประชาสัมพันธขาวสาร และสื่ อ การเรี ยนการสอนของ
รายวิชาผานระบบ Airwatch ในแตละชั้นป ซึ่งนักศึกษาใหขอเสนอแนะวาเจาหนาที่ควรกระตือรือรนในการแกไขปญหาอยาง
จริงจัง ในการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการเรียนการสอน ทําใหเขา ถึ งบทเรี ยนได งา ย และหลากหลาย แต บั ญ ชี ผู ใ ช งาน
สื่อการศึกษายังมีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น การแจงขั้นตอนการใหบริการการศึกษา อาทิ ขั้ น ตอนการขอผล
การศึกษา หรือการขอใบรับรองความเปนนักศึกษา หรื อ การขอใบคํ า ร อ งขอมีบั ต รประจํา ตั วนั ก ศึ ก ษาใหม รวมถึ งการ
ประสานงาน การรับสง ใบลา การรับใบคํารองขอหลักฐานทางการศึ ก ษา และการประชาสั มพั น ธข า วสารการรั บ สมัค ร
พิจารณาทุนการศึกษา และนักศึกษา การลาออกจากการเปนนักศึกษา การลาพัก การขอกลับเขาศึกษา การขอยายคณะ เปน
สาเหตุใหนักศึกษามีปญหาในบางครั้งดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542 : 191-192) กลาววา ฝายทะเบี ยนเป น งานด า น
บริการและสงเสริมการเรียนการสอนหนาที่และความรับผิดชอบของฝายทะเบียน นอกจากการขึ้นทะเบียนรับลงเปลี่ยนเพิ่ ม
ถอนการลงทะเบียนแลว หนาที่หลักที่สําคัญก็คือ การออกใบรับรองและหลักฐานอื่นๆแกนักเรี ยนนั ก ศึ ก ษา ผลการวิจัยนี้

230

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาลินี พลดีลา และคณะ (2551 :49) ไดศึกษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาปกติ เกี่ ยวกั บ การ
ใหบริการของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใหบริการของเจาหนาที่ในระดับปานกลาง และสุนันท ตามถิ่นไทย (2547:79) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอการให บ ริ ก ารการศึ ก ษาของบั ณฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร พบวา นิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการการศึกษาดานการการยื่นคํารองทั่วไปหรื อ คํ า ร อ งขอใบคะแนนและหนั งสื อ
รับรอง ในระดับปานกลาง
2.ผลการเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจั ด การศึ ก ษา โรงเรี ยนทั น ต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามเพศพบวานักศึกษาชายและหญิง มีความพึง
พอใจต อ การให บ ริ ก ารของหน ว ยจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นทั น ตแพทยศาสตร น านาชาติ คณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหนวยจัดการศึกษาใหบริการนักศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมมีการแยกเพศ ดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2523:123) ไดกลาวถึงหลักการในการใหบริก าร
การศึกษาที่ดีวาจะตองสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสในการสรางเสริมประสบการณและพัฒนาตนเองอยางเสมอภาคเท า
เทียมกัน สอดคลองกับผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของวรรณวิมล จงจรวยสกุล (2550:5) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใหบริการของงานทะเบียนและวัดผล นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความพึงพอใจดานการรั บ นั ก ศึ ก ษา
ใหมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ผลการเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจั ด การศึ ก ษา โรงเรี ยนทั น ต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พบวานักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการลงทะเบียนเรียน ดานการ
จัดทําตารางสอน ตารางสอบ และดานการจัดเตรียมสื่อและบริการการศึกษา นักศึกษาชั้นป 1 และนักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการรับนักศึกษาใหมไมพบความแตกตางกับนักศึกษาชั้นป 2 และนักศึกษาชั้นป 1 มี
ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนแตกตางกับนักศึกษาชัน้ ป 3 นักศึกษาชั้นป 2 มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนแตกตางกับนักศึกษาชั้นป 1 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ร ะดั บ .05 นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป 3 มี
ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนแตกตางกับนักศึกษาชัน้ ป 1 ดังที่วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543
: 70)ไดกลาวไววาการเตรียมแผนการเรียน การใหนิสติ รูจักหลักสูตร รูจักการวางแผนจัดวิชาเรียน เวลาเรียน เวลาสอบ เปนสิ่ง
สํ า คั ญ ที่ จะทํ า ให นิ สิ ต เห็ น ภาพการศึ ก ษาของตนเองอย า งชั ด เจน สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จัยข องวัน ทนา ทั บ ทิ ม
(2544:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องทัศนะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีตอการใหบริการงานบริ ก าร
การศึกษา พบวานักศึกษาที่ศึกษาในชัน้ ปตางกันมีทัศนะตอการใหบริการการศึกษาดานเกี่ยวกับระเบียบวิธี และขั้นตอนในการ
ติดตอเพื่อใหบริการของงานบริการการศึกษาที่แตกตางกัน
4.ผลการเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก ารของหน วยจัด การศึ ก ษา โรงเรี ยนทั น ต
แพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล จํา แนกตามผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน สอดคล อ งกั บ งานวิจัยของมีน ารั ต น
อัศวบุญญาเดช 2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความคาดหวังในโปรแกรมการเรี ยน
การสอนแบบยืดหยุนของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟแวร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิตที่
ศึกษาอยูในชั้นปที่ตางกัน มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในโปรแกรมการเรี ยนการสอน
แบบยืดหยุนทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
1.ควรศึกษาเรื่องความคาดหวังของนักศึกษาตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรี ยนทั น ตแพทยศาสตร
นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใหบริการของหนวยจัดการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทัน ต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3.ควรศึกษาความคาดหวังของอาจารยตอการใหบริการจากหนวยจัดการศึกษาโรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
อตินุช เจยงาน, มาลินี สุทธิการ, ศิริรตั น ไชยรัตน, าทิตย สุจเสน, นิตยา ทัดเทียม1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
E mail: aumatinuch@hotmail.com

บทคัดยอ
ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจบริการดานที่พักแรมที่มีความสําคัญอยางมากในอุต สาหกรรมท อ งเที่ ยวของไทย ซึ่ งเป น
อุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายไดของประเทศในสวนของโรงแรมจะพบวามีก ารขยายตั ว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับเปนเรื่องที่มีความสําคัญ อยางยิ่งที่จะตองศึกษาและวิเคราะหถ ึงปจจัยตางๆอยางรอบดา น เพื่ อ ที่ จะ
ชี้ใหเห็นถึงปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ รวมถึงสภาพปจจุบันในการดําเนินธุรกิจโรงแรม การวิจัยครั้ งนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ศึกษา 1. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพื่อ เปรี ยบเที ยบความ
คิดเห็นความเสี่ยงจําแนกตามตําแหนงงานของธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการดําเนินการวิจัย
โดยมีการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางจากผูบริหารและผูจ ัดการกิจการโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 55 แหง ผลการวิจัยพบวา ตามระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ ยงในธุร กิ จโรงแรมอํ า เภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามแนว COSO – ERM ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ดานกําหนดวัตถุป ระสงค อ ยูใ นระดั บ ปาน
กลาง ดานการระบุความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ดานการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ดานการตอบสนอง
ความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ดานกิจกรรมเพื่อการควบคุมอยูในระดับปานกลาง ดานสารสนเทศและการสื่ อ สารอยูใ น
ระดับมาก และดานการติดตามผลอยูในระดับมาก จากการวิเคราะหเปรียบเที ยบความคิ ด เห็ น จากระดั บ ความเสี่ ยงการ
บริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบวาตามระดับประสิทธิภาพการบริ ห ารความ
เสี่ยงไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ .05 ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกิจการโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมดานสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร ตลอดจนควร
มีระบบการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ดี
คําสําคัญ : การบริหารความเสี่ยง,ขนอม,โรงแรม
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Hotels risk management at Kanom, Nakornsrithhammarat province

Atinuch joeyngan, Malinee Suttikan, Sirirat Chairat, Arthit Sutjasen, Nittaya Tadtiam
College of Industrial Tecsnology and Management Rajamangala University of Technology Srivijaya khanom District
Nakhon Si Thammarat Province
E mail: aumatinuch@hotmail.com

ABSTRACT
Hotel business is a very important accommodation service in Thai tourism industry. This is an
industry that generates revenue for the country. Based on the country's revenue, in terms of hotel
business is increasingly expansion. It is very importance to study and analyze all factors. In order to
identify the various environmental factors which including the current state of the hotel business. This
study the level of risk of hotel business in Kanom, Nakornsrithammarat province, andto compare the
opinion about risks classified by work position in hotel business in Kanom, Nakornsrithammarat province.
The population and sampling were managers or executives of 55 hotel businesses in Kanom,
Nakornsrithammarat province. The results showed that the performance level of hotel risk management
by usingCOSO – ERM principles, in terms of the environment was at high level, in terms of setting
objectives was at moderate level, in terms of identify risks was at moderate level, in terms of risk
assessment was at moderate level, in terms of risk responding was a t moderate level, in terms of
activities to control was at moderate level, in terms of IT and communication were at high level, and in
terms of follow-up was at high level. The result of to compare the opinion about risks management in
hotel businesses found that risk management efficiency level was not different as a statistical significance
at .05 level. The suggestions to enhance the hotel business were there should be support and encourage
the employees to get IT for communication training course and there should have a system to track the
effectiveness performance of the job.
Keywords: risk management, Kanom , hotel
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บทนํา
ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจบริการดานที่พักแรมที่มีความสําคัญอยางมากในอุต สาหกรรมท อ งเที่ ยวของไทย ซึ่ งเป น
อุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศกวา 9 แสนลานบาทตอป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายไดของประเทศในสวนของโรงแรม
และรานอาหาร จะพบวามีการขยายตัวเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่องนับเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองศึกษาและวิเคราะหถงึ
ปจจัยตางๆอยางรอบดาน เพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึงปจจัย สภาพแวดลอมตางๆ รวมถึงสภาพปจจุบันในการดําเนินธุรกิจทางด า น
โรงแรม เพื่อใหหนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ ใชเปนปจจัยในการกําหนดมาตรการ
สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป ธุรกิจโรงแรม เปนธุรกิจที่ตองเผชิญตอปจจัยความ
เสี่ยงตางๆ มากมาย ปจจัยความเสี่ยงตางๆ อาจสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจโรงแรมและมีผลทําใหธุรกิจโรงแรม
ไมสามารถบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานได
ความสําคัญของการทองเที่ยวที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ ผลที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ อันไดแก การขยายตั วของ GDP
เกิดการสรางงาน เพิ่มมูลคาการสงออกและมูลคาภาษี รวมทั้งการกระตุนการลงทุน การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต า งๆ
และการใชจายเงิน ของภาครัฐ ในปจจุบัน ความตองการเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศ ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น เปนอยาง
มากในชวง 10 ปที่ผานมา และมีแนวโนมจะเพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกซึ่งถือวาเปนภูมิภาค
ที่มีแรงขับเคลื่อนในดานนี้มากที่สุด เศรษฐกิจการทองเที่ยว (Visitor Economy) จึงถือเปนเสาหลักในการพัฒนาดานสังคมใน
ภูมิภาค หากจัดการไดอยางถูกตองและมีความรับผิดชอบ การทองเที่ยวจะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิ จ
และสังคม เปนตัวเชื่อมใหเกิดความสัมพันธทางการคาระหวาง ประเทศและความเขาใจระหวางวัฒนธรรม การทองเที่ยวเปน
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ ในการนําเงินตรามาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การทองเที่ยวสามารถชวยใหเกิดการจา ง
งานและการกระจายรายได ชวยสรางอาชีพรวมทั้งสงเสริมธุรกิจอื่นๆ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยรวมมีการขยายตัวตอเนือ่ ง
แมวาจะต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว เนื่องจากวิกฤตทางการเมือง องคการณการทองเที่ยวโลก หรือ UNWTO คาดการณวา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีการเติบโตขึ้นตามแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยกิจกรรมและสถานที่ ท อ งเที่ ยวที่
เกิดขึ้นใหมจะชวยสงเสริมใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวภายในภูมิภาคมากขึ้น การจัดอันดับดา นการท อ งเที่ ยวของประเทศ
ตางๆทั่วโลกโดยองคการณการทองเที่ยวโลก พบวา ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สดุ เปนอันดับที่ 21 ของโลก และ
มีรายไดจากการทองเที่ยวมากเปนอันดับที่ 16 ของโลก
นครศรีธรรมราชอาจไมใชจังหวัดแรกที่นักทองเที่ยวจะนึกถึงถาจะไปเที่ยวภาคใต แต เ มือ งนี้ มีที่ เ ที่ ยวครบครั น ทั้ ง
ทะเล ภูเขา แมน้ํา รวมไปถึงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ลาสุดนี้นครศรีธรรมราชก็ไดรับเลือกใหเปน หนึ่ งใน 12 เมือ ง
ตองหาม...พลาด Plus ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยป 2559 ซึ่งหนึ่งในแหลงทองเที่ยวของจังหวัด นครศรี ธรรมราชที่
นาสนใจคืออําเภอขนอม ซึ่งเปนอําเภอเล็กที่สุดและอยูเหนือสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางดานอาวไทยหางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 100 กิโลเมตรติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานีและอยูหางจากทาเรือเฟอรรี่ดอนสัก เพียง20 กิโลเมตร ขนอมจึงเป น
แหลงทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมตอกับเกาะสมุยหรือเกาะพงันไดเปนอยางดีขณะเดียวกันพืน้ ที่อําเภอขนอมเองก็มีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวอยางหลากหลายมากมาย ทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้ งภู เ ขา ถ้ํ า
น้ําตก และที่โดดเดนทีส่ ุดคือหาดทรายชายทะเล และเสนหของเมืองเล็ก ๆในฝงทะเลตะวันออกซึ่งเหมาะสําหรับตากอากาศที่
สงบเงียบสะอาดตามแถบหมูเกาะทะเลใตแหงหนึ่งของไทย
การบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องสําคัญและหลีกเลี่ยงไมได แมการตัด สิ น ใจโดยการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องการ
บริหารงานดานตาง ๆ จะชวยใหมีความมั่นใจในผลสําเร็จวาจะสามารถจัดการความเสี่ยงได และจะทํ า ให ก ารบริ ห ารธุร กิ จ
บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว การดําเนินการตามแผนการบริหารก็อาจเกิดความเสี่ยงไดอีก และอาจเกิดผลกระทบ
กับความสํ า เร็ จของธุร กิ จได การบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk Management) เป น งานด า นหนึ่ งของการบริ ห ารธุร กิ จอั น
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เนื่องมาจากการประสบปญญาทําใหงานไมเสร็จตามเวลาที่กาํ หนดไว หรือการใชจายงบประมาณเกินวงเงินของโครงการ หรือ
การสงมอบงานที่ลูกคาไมพึงพอใจจนตองปรับปรุงแกไข การปองกันความเสี่ยงขางตน อาจดําเนินการไดโดยการบริหารความ
เสี่ยง หรือ การควบคุมไมใหภาวะคุกคามเหลานั้นเกิดขึ้นกับโครงการ
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk
Management หรื อ COSO : ERM (อ า งถึ งใน จัน ทนา สาขากร, 2550) ได ใ ห ค วามหมายของ COSO : ERM คื อ
กระบวนการซึ่งเปนผลจากการที่คณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรขององคกรรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อนําไปประยุกตใชใ น
การกําหนดกลยุทธและวางแผนขององคกรในทุ ก ระดั บ โดยออกแบบให ส ามารถระบุ เ หตุ ก ารณที่ มีค วามเป น ไปได ซึ่ งมี
ผลกระทบตอองคการและการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เ พื่ อ ให เ กิ ด ความมั่น ใจอยา งสมเหตุ ส มผลวา จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยรวมได และไดกลาวไวอีกวา หลักการจัดการความเสี่ยงมีพื้นฐานจากแนวความคิด
ที่วา องคการจะดํารงอยูไดเมื่อสรางมูลคาหรือคุณคาเพิ่มใหผูมีสวนไดเสียขององคการ ความเสี่ยงและโอกาสมีผลกระทบต อ
การเพิ่มหรือลดมูลคา ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจะเป น เครื่ อ งมือ ที่ ช วยให ผู บ ริ ห ารจัด การกั บ ความเสี่ ยงและโอกาสที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยสอดคลองกับเปาหมายองคกรโดยรวม
ดังนั้นผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม เนื่องจากเปนเหตุ ก ารณที่
สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงอยางมากตอธุรกิจโรงแรม เพราะฉะนัน้ การวิจัยเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม อําเภอขนอม จึงเปนสวนหนึ่งในการหาแนวทาง และเปนการวางพื้นฐานการพัฒนาการจัด การ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริ ห ารโรงแรม อยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถเพิ่ มผลการดํ า เนิ น งาน
สามารถสรางภูมิคุมกัน เสริมสรางความแข็งแกรงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) เพื่ อ เปรี ย บเที ยบความคิ ด เห็ น ความเสี่ ยงจํา แนกตามตํ า แหน งงานของธุร กิ จโรงแรมในอํ า เภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการคนควาเรื่อง การบริหารความเสีย่ งของธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับความเสี่ยง และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง และ
นําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา โดยกําหนดวิธีดําเนินงานวิจัยไดดังนี้
1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4 การวิเคราะหขอมูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ
ธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จํา นวนโรงแรมทั้ งหมด 55 แห ง (สมาคมการ
ทองเที่ยว อําเภอขนอม)
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผูบริหาร หรือ ผูจัดการ ของธุรกิจโรงแรม จํานวน 55 คน คํานวณโดยสูต รของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane,1973) ความคลาดเคลื่อน ณ ระดับ 0.05 เครื่องมือสําหรั บ การวิจัยการสั มภาษณ โดยใช แ บบสอบถามแบบมี
โครงสราง (Structured interview) เปนสัมภาษณที่มีการวางแผนจัดเตรียมชุดคําถามและวิธีการสัมภาษณอ ย า งเป น ระบบ
สําหรับผูบริหาร หรือ ผูจัดการธุรกิจโรงแรม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลสอบถามทั่วไป จํานวน 6 ขอ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน
และรายไดตอเดือน
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินระดับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงธุรกิ จโรงแรมตามแนว COSO-ERM 8
องคประกอบ จํานวน 21 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ลักษณะแบบสอบถามเปนปลายเปด (Open ended question)

การเก็บ รวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข อ ง และใช แ บบสอบถามแบบมี
โครงสราง สอบถามผูบริหาร หรือ ผูจัดการธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยวิธีเจาะจง แจกแบบสอบถามและรอรับจากกลุมตัวอยางทันที
2) รวบรวมแบบสอบถามและทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร
สําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลดังนั้น ผูวิจัยดําเนินการตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยมีการดําเนินงานเปนขั้นตอน
1) แบบสอบถาม ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยนําขอมูลมาแจกแจงความถี่
และคํานวณรอยละ โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน
2) แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงการบริ ห ารความเสี่ ยงธุร กิ จ
โรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวคิด COSO-ERM ทั้ง 8 องคประกอบ คํานวณหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของคาเฉลี่ย
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 63.64 มีอายุ 36-45 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 38.18 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํา นวน 42 คน คิ ด เป น
รอยละ 76.35 ระยะเวลาในการทํางาน 5-15 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 47.27 ตําแหนงผูจัดการ จํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 63.64 และมีรายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 38.18
2. ขอ มูล เกี่ ยวกั บ การประเมิน ระดั บ ความเสี่ ยงการบริ ห ารความเสี่ ยงธุร กิ จโรงแรมตามแนว COSO-ERM 8
องคประกอบ จากการวิเคราะหการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM 8 องคประกอบ พบวา ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ดานสภาพแวดลอม
คาเฉลี่ย
(X)
1. ความซื่ อ สั ต ย แ ละการมีจรรยาบรรณของ 3.90
พนักงานละผูบริหาร
2. การจัด โครงสร า งขององค ก รได อ ยา งมี 3.53
ประสิทธิภาพ
3. มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิ บั ติ งาน 3.60
อยางชัดเจน
4. พนักงานมีการปฏิบัติงานอยางถูกตองไวใจได 3.60

ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น ระดับ
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน (S.D)
0.84
มาก

1

0.68

มาก

4

0.72

มาก

2

0.67

มาก

3

รวม

0.56

มาก

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

3.66

ลําดับ

จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.2 ด า นสภาพแวดล อ ม
พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความซื่อสัตย
และการมีจรรยาบรรณของพนักงานและผูบริหารมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 1 ค า เฉลี่ ยเท า กั บ 3.90 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการปฏิ บั ติ งานอย า งชั ด เจนอยูใ นระดั บ มากเป น อั น ดั บ ที่ 2
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 พนักงานมีการปฏิบัติงานอยางถูกตองไวใจไดอยูในระดับมากเป น
อันดับที่ 3 คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 และการจัดโครงสรางขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับมากเปนอันดับที่ 4 คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM ดานกําหนดวัตถุประสงค
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
1. มีการปฏิบัติงานตามเปาหมายของ
องคกร

คาเฉลี่ย
(X)
3.50

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.68
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ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับ

มาก

1
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2. ผูบริหารกําหนดวัตถุประสงคของ
รายงานทางการเงินอยางชัดเจน
3. องคกรปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ
รวม

3.20

0.76

ปานกลาง

3

3.33

0.76

ปานกลาง

2

3.34

0.66

ปานกลาง

จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.3 การกํ า หนด
วัตถุประสงคพบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคกรอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.68 องคกรปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยูในระดับปานกลางเปนอันดับที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.76 และผูบริหารกําหนดวัตถุประสงคของรายงานทางการเงินอยางชัดเจนอยูในระดับปานกลางเปนอันดับ
ที่ 3 คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM ดานการระบุความเสี่ยง
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
1. องคกรระบุความเสี่ยงที่ทําใหรายงานทางการ
เงินไมเปนไปตามวัตถุประสงค
2. องคกรอธิบายถึงความเสี่ยงละวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปดเผย
รวม

คาเฉลี่ย
(X)
3.33

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.71

ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับ

ปานกลาง

1

3.30

0.70

ปานกลาง

2

3.32

0.64

ปานกลาง

จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.4การระบุ ค วาม
เสี่ยงพบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา
องคกรระบุความเสี่ยงที่ทําใหรายงานทางการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคอยู ใ นระดั บ ปานกลางเป น อั น ดั บ ที่ 1 ค า เฉลี่ ย
เทากับ 3.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 และองคกรอธิบายถึงความเสีย่ งละวิธีการบริหารความเสี่ยงอยางเปดเผยอยู
ในระดับปานกลางเปนอันดับที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM ดานการประเมินความเสี่ยง
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดวัตถุประสงคการทํางบ
การเงินอยางชัดเจน
2. ระบุรายการบัญชีและเปดเผยขอมูล
ที่มีสาระสําคัญอยางครบถวน
รวม

คาเฉลี่ย
(X)
3.34

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.97

ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับ

ปานกลาง

1

3.07

1.20

ปานกลาง

2

3.25

1.02

ปานกลาง
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จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.5การประเมิน
ความเสี่ยง พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.02 เมื่อพิจารณาเปน รายข อ
พบวากําหนดวัตถุประสงคการทํางบการเงินอยางชัดเจนอยูในระดับ ปานกลางเป น อั น ดั บ ที่ 1 ค า เฉลี่ ยเท า กั บ 3.34 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 และระบุรายการบัญชีและเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญอยางครบถ วนอยูใ นระดั บ ปานกลางเป น
อันดับที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.20
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM ดานการตอบสนองความเสี่ยง
ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับ

2.93

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
1.08

ปานกลาง

1

2.87

1.14

ปานกลาง

2

2.90

0.99

ปานกลาง

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

คาเฉลี่ย ( X )

1. องคกรมีกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่
ลดความเสี่ยง
2. มีการเปดเผยขอมูลในการตอบสนอง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวม

จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.6 การตอบสนอง
ความเสี่ยง พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.99 เมื่อพิจารณาเป น รายข อ
พบวาองคกรมีกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงอยูใ นระดั บ ปานกลางเป น อั น ดั บ ที่ 1 ค า เฉลี่ ยเท า กั บ 2.93 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08 และมีการเปดเผยขอมูลในการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อยูในระดับปานกลางอันดับที่
2 คาเฉลี่ยเทากับ 2.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.14
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM ดานกิจกรรมเพื่อการควบคุม
ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับ

3.10

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
1.09

ปานกลาง

2

3.47

1.00

มาก

1

3.28

0.96

ปานกลาง

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

คาเฉลี่ย ( X )

1.มีการจัดทํางบการเงินที่ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงได
2. พนักงานมีความรอบคอบและระวังในการ
จัดทํารายการและงบการเงิน
รวม

จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.7 กิ จกรรมเพื่ อ
การควบคุมพบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.96 เมื่อพิจารณาเป น รายข อ
พบวาพนักงานมีความรอบคอบและระวังในการจัดทํารายการและงบการเงินอยูใน ระดับมากเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ยเทากับ
3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 และมีการจัดทํางบการเงินที่ประเมินผลการบริหารความเสีย่ งไดอยูในระดับมากเปน
อันดับที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.09
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ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM ดานสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

คาเฉลี่ย
(X)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)

ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับ

1. ระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบนั มี
ประสิทธิภาพ
2. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหทันสมัยอยู
เสมอ
รวม

3.77

0.94

มาก

2

3.79

1.05

มาก

1

3.76

0.94

มาก

จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.8สารสนเทศและ
การสื่อสาร พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี
การปรับปรุงระบบสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมออยูในระดับมากที่สุดเปน อั น ดั บ ที่ 1 ค า เฉลี่ ยเท า กั บ 3.79 ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.05 และระบบสารสนเทศที่ใชอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ
3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO – ERM ดานการติดตามผล
คาเฉลี่ย
(X)
3.69

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.85

ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับ

มาก

1

3.55

0.91

มาก

2

3. มีการปรับปรุงงานการบริหารความเสี่ยงใหดี
ขึ้น
4. ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงาน

3.41

0.98

มาก

3

3.24

1.06

ปานกลาง

4

รวม

3.47

0.82

มาก

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
1. องคกรมีการติดตามความเสี่ยงที่จะมีผลตอ
ความเชื่อมัน่ ของงบการเงิน
2. มีการรายงานผลความบอกพรองตอผูบริหาร

จากผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO – ERM ตารางที่ 4.9 การติดตามผล
พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.47สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคกรมีการ
ติดตามความเสี่ยงที่จะมีผลตอความเชื่อมั่นของงบการเงินอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเทากับ 0.85 มีการรายงานผลความบอกพรองตอผูบริหารอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ3.55 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.91มีการปรับปรุงงานการบริหารความเสี่ยงใหดีขนึ้ อยูในระดับมากเปนอันดับที่ 3 คาเฉลี่ยเทากับ
3.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98 และผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางเปนอันดับที่ 4
คาเฉลี่ยเทากับ 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06
3. จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นระดับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอํ า เภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามตําแหนงงาน ผลการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ .05 เพราะ
ธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความคิดเห็นดานกลยุทธในการจัดการธุรกิจโรงแรมระหวางผูบ ริหารหรือผูจ ัดการโรงแรมในอําเภอขน
อม จังหวัดนครศรีธรรมราช
การบริหารความเสี่ยงตามแนว
COSO – ERM
1. ดานสภาพแวดลอม
2. ดานการกําหนดวัตถุประสงค
3. ดานการระบุความเสี่ยง
4. ดานการประเมินความเสี่ยง
5. ดานการตอบสนองกับ
ความเสี่ยง
6. ดานกิจกรรมเพือ่ การควบคุม
7. ดานสารสนเทศและการสือ่ สาร
8. ดานการติดตามและประเมินผล
รวม
*p > .05

ผูบริหาร
S.D
X
3.90
0.55
3.53
0.61
3.70
0.76
3.70
1.04
3.70
1.04

ผูจัดการ
S.D
X
3.61
0.56
3.31
0.62
3.21
0.60
3.16
1.02
2.74
0.93

3.50
4.00
3.70
3.72

3.24
3.73
3.43
3.30

1.00
0.50
0.74
0.78

0.97
1.01
0.84
0.82

DF

T

P - value

28
28
28
28
28

1.05
0.74
1.50
1.08
1.92

0.30
0.46
0.14
0.29
0.04

28
27
27
27.75

0.55
0.58
0.67
1.01

0.59
0.57
0.50
0.36

สรุปและอภิปรายผล
การประกอบธุร กิ จโรงแรมเป น หนึ่ งในอุ ต สาหกรรมที่ มีค วามสั มพั น ธกั บ จํา นวนของนั ก ท อ งเที่ ยวทั้ งในและ
ตางประเทศการบริหารความเสี่ยงกลายเปนกลไกที่สําคัญ เรื่องหนึ่งสําหรับองคกรที่ไดรับการปรับเปลี่ยน (นฤมล สะอาดโฉม
,2550) ซึ่งสอดคลองกับการบริหารความเสีย่ งของผูบริหาร ผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ตองใชกลยุทธตางๆ มาปรับใชกับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น
สุรพงษ ชูรังสฤษฏ. (2547) ไดให คําจํากัดความของความเสี่ยงวาความเสี่ยงคือเหตุการณที่ทําใหวัตถุป ระสงค ที่
กําหนดไวไมบรรลุผล หรือสิ่งไมอยากใหเกิดขึ้น และระดับของความเสี่ยงประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและความรุ น แรงหาก
เหตุการณนั้น
) ไดกลาวถึงความเสี่ยงที่มีความไมแนนอน (Uncertainty Risk) วา มี 2 ประเภท คือ ภัยที่
เจริญ เจษฎาวัลย (
เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีความรุนแรงกับภัยที่เกิดจากน้ํามือมนุษย
นอกเหนือจากความเสี่ยงที่มีความไมแ น น อน (Uncertainty Risk) แล วยัง กล า วถึ งความเสี่ ยงที่ มีค วามแน น อน
(Certainty Risk) วาจะตองเกิดขึ้นแนนอน และผูบริหารตองหาทางวางแผนปองกัน หาทางกําจัดหรือลดความสูญเสี ยที่ เ กิ ด
จากความเสี่ยงใหนอยลง เชน ความผิดพลาดบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติงานของมนุ ษย ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากความ
ลมเหลวที่เกิดจากสภาพแวดลอมการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป
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จากวัตถุประสงคการวิจัยการบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ระดั บ
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรมอําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามแนว COSO – ERM ด า น
สภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ดานกําหนดวัตถุประสงคอยูในระดับปานกลาง ดานการระบุความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง
ดานการประเมินความเสีย่ งอยูในระดับปานกลาง ดานการตอบสนองความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ดานกิจกรรมเพื่อการ
ควบคุมอยูในระดับปานกลาง ดานสารสนเทศและการสื่อสารอยูใ นระดั บ มาก และด า นการติ ด ตามผลอยูใ นระดั บ มาก
ตลอดจนจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นจากระดับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอํ า เภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบวาตามระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ .05

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหพ นักงานไดรับการฝกอบรมดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
2. ควรมีระบบการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ดี
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การศึกษารูปแบบการรูเทาทันสื่อสําหรับนักศึกษา
สุปราณี วัฒนสิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา
supranee.wa@ssru.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมรูเทาทันสื่อ และเปนแนวทางในการสรางเครือขา ยการรั บ
เทาทันสื่อ และศึกษารูปแบบ และแนวทางการเสริมสราง การรูเทาทันสื่อใหแกนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับกลุม เปาหมายนิสติ นักศึกษาที่รว มโครงการ การดําเนินโครงการพัฒนากลไกการรูเทา
ทันสื่อวิทยุ-โทรทัศนสําหรับประชาชน”คนทันสือ่ ”คนทันสือ่ กับสํานักงาน กสทช. และมหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รวมกับ
การใชการวิจัยเอกสาร (Documentary research) การจัดกิจกรรม workshop รวมทั้งการจัดเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรู และ
การนํากิจกรรมไปสูการปฏิบัติ เพื่อถอดบทเรียนการรูเทาทันสื่อที่สอดคลองกับบริบทของกลุมเปาหมาย
ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการสงเสริมการรูเทาทันสื่อ ของสถาบั น การศึ ก ษา ประกอบด วยกิ จกรรมรู ป แบบที่
หลากหลาย อาทิ การรณรงค การจัดกิจกรรมการเรียนรู การแสดง การผลิตหนังสั้น ฯลฯ ดวยการใชชองทางสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อ
บุคคลในรูปแบบของกิจกรรม การรณรงค สื่อวิทยุ และภาพยนตร สามารถสรุปจําแนกเปนประเภทกิจกรรมหลัก ในการให
ความรูการเทาทันสื่อ ของแตละสถาบันการศึกษา ดังนี้
1) กิจกรรมอบรมใหความรู เปนกิจกรรมหลักที่สําคัญ มุงเนนใหความรูแกกลุมเปาหมายในสถานศึกษา
2) กิ จกรรมการผลิ ต สื่ อ จัด ทํ า สื่ อ หนั งสั้ น สปอร ต วิท ยุ เป น กิ จกรรมที่ แ กนนํ า นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป ด การเรี ยนการสอนในสาขานิ เ ทศศาสตร แต ข ณะเดี ยวกั น ก็ มี
สถาบันการศึกษาหลายแหงจัดกิจกรรมประเภทนี้
3) กิจกรรมการแสดงบนเวที ศิลปวัฒนธรรม และการประกวดสุนทรพจน ในสถาบันการศึ ก ษาที่ มีค วาม
โดดเดน หรือมีเอกลักษณในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของตัวเอง
คําสําคัญ : การรูเ ทาทันสื่อ นักศึกษา
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The Study of Students’ Media Literacy
Supranee Wattanasin
Faculty of Management Sciences
supranee.wa@ssru.ac.th
Abstract
This study was aimed to investigate the lesson learned in the “best practice” media literacy
activities to be used as guidelines in building the media literacy network. This action research investigated
the media literacy model for university students. The target group in the data collection in this research
was students participating in the media literacy for the people project held by the Office of The National
Broadcasting and Telecommunications Commission and Suan Sunandha Rajabhat University. Also,
documentary research was conduct in this study. Apart from that, the student workshop, idea exchange
forums and pilot activities were also held to find the appropriate model for the target group.
The findings show that there are various appropriate media literacy models such as campaigning,
shows, short films, learning activities and etc. These models used various media channels including
campaigning activities, radio and films. The main activities for media literacy education in each university
could be categorized as follows:
1) Lecture – a main activity in educating the target group in universities.
2) Media Production – students, especially in universities which offer mass
communication degrees, have chances to produce short films, radio advertisement and other media.
3) Stage performances- some universities which are well known for their cultural shows
or arts performance may choose to perform shows on stage.
Keywords : media literacy , Student
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บทนํา
ในสังคมปจจุบันสื่อไดเขามามีบทบาท และมีความสําคัญอยางมาก ทามกลางวัฒนธรรมบริโภคนิยม จะพบวา มีสื่ อ
ประเภทใดประเภทหนึง่ อาทิ สื่อภาพ สื่อเสียง สื่อผสม สื่อวัตถุ สื่อบุคคล สื่อดิจิตอล สื่อใหม สื่อสังคมออนไลน สื่อพื้นบาน
เปนศูนยรวมในการผลิตขอมูลในฐานะเครื่องมือสื่อสาร (sender) ขอมูล หรือเปนผูสรางองคความรู สงผานในฐานะตั วสาร
(message) และถายโยงความรูและประสบการณในฐานะตัวกลางหรือสื่อ (channel) สงผานไปหนวยประมวลผล (receiver)
เพื่อสื่อสารสงมอบเรื่องราวตางๆ ใหแกสมาชิกในสังคม ทําใหบทบาทของสื่อนั้นมีอยางหลากหลาย ทั้ งถู ก ใช เ ป น เครื่ อ งมือ
สําคัญ ในการพัฒนาสรางความเจริญทั้งทางดานสังคม การเมือง เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา วัฒ นธรรม การสื่ อ สารทางป ญ ญา
จิตวิทยาสังคม แตในขณะเดียวกันก็พบวาสือ่ ไดกอใหเกิดผลกระทบใหแกสมาชิกในสังคมดวยเชนกัน กลาวคือเมื่อสังคมมีการ
แขงขันอยางสูงมาก เชนทุกวันนี้ ในภาคธุรกิจที่ตองการการแขงขันทางเศรษฐกิจ สื่อประเภทตางๆ ไดถูกนํามาใชเพื่อเปนการ
กระตุนการบริโภคสินคาและบริการ โดยเฉพาะในกลุมเปาหมายที่ที่มีความออนไหวตอการถูกกระตุนการบริ โ ภค อย า งเช น
เด็กและเยาวชน
มีการศึกษาเรื่องผลกระทบของสื่อในเด็กและเยาวชน สวนใหญมักพบวาเปนทางดานลบมากกวาดานบวก ไดแก 1)
การบริโภคนิยม การเปดรับสื่อดานการโฆษณาสินคาสงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการทานอาหารประเภทอาหารจาน
ดวน ซึ่งอาหารเหลานัน้ ไมมีคุณคาทางาหาร สงผลตอภาวการณเกิดโรคอวน มีคานิยมการซือ้ สินคาฟุมเฟอย เนือ่ งจากการ
รับขาวสารการโฆษณาสินคาจากสื่ออินเทอรเน็ต การการรับเอาคานิยมหุนผอมเพรียวมาจากพวกศิลปน ดาราและนางแบบ 2)
พฤติกรรมทางเพศ มักจะเกิดจากการเลียนแบบสือ่ โดยเฉพาะจากโทรทัศน เนื่องจากสือ่ ดังกลาวนี้เปนตัวแบบสําคัญของการ
แสดงออกทางเพศของเด็ก เชน การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การแตงกาย การวางตัวกับเพศตรงขาม การแสดงกิริยาที่ไม
เหมาะสม คานิยมที่ไมเหมาะสมซึ่งติดมาจากตัวละครในโทรทัศน 3) ความรุนแรง ผลการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมเลียนแบบจากการตอสูในเกม ความรุนแรงที่นําเสนอผานเกมออนไลนและเว็บไซตทไี่ มเหมาะสม มีพฤติกรรมดาน
บุคลิกภาพทีเ่ สือ่ มถอบลง เชน มีมนุษยสัมพันธต่ํา มีโลกสวนตัวสูง พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจตอเรื่องตางๆ ที่มากระทบลดลง
เปนตน
ดวยเหตุนี้เปนความจําเปนที่จะตองศึกษาหารูปแบบเพือ่ ใหผูบริโภคไดรูเทาทันสือ่ เพื่อทีจ่ ะไมเกิดผลกระทบกับตัวเอง
และสังคม โดยที่ผานมามีการศึกษาวิจัยกันอยางมากถึงผลกระทบของสื่อ และการพยายามหาแนวทางใหผูบริโภคไดรูเทาทัน
สื่อ (Media Literacy) คือ การมีทักษะ หรือความสามารถในการ "ใชสื่ออยางรูตัว" และ "ใชสื่ออยางตื่นตัว"ของผูบริโภค เปน
กระบวนการที่สรางความรูความเขาใจในการสื่อสาร คุณลักษณะระบบคิด คานิยมความเชื่อที่แฝงมาของสื่ อ แต ล ะประเภท
ตลอดจนรูและเขาใจในกระบวนการผลิตโครงสรางการผลิต การครอบงํา และขอจํากัดของสื่อ รวมทั้งการเผยแพร และเขาใจ
ถึงนโยบายการบริหารจัดการสือ่ อิทธิพลหรือผลของสื่อ จนสามารถตีความ วิเคราะห แยกแยะเนื้อหาสาระของสือ่ และสามารถ
โตตอบ แทนที่ผูบริโภคจะเปนฝายตั้งรับจากสื่ออยางเดียว
การรูเทาทันสื่อจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจในการหา
รูปแบบในการเสริมสรางใหนสิ ิตนักศึกษาสามารถการรูเทาทันสื่อ เพือ่ ที่จะไดนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนารูปแบบ เนื้อหา
และวิธีการในการรูเทาทันสื่อ และการขยายเครือขายไปสถาบันอืน่ ๆ รวมทั้งขยายผลไปสูก ลุมคนอืน่ ๆในสังคม
คําถามการวิจัย
จะสามารถมีขอเสนอแนะ ในการกําหนดการขับเคลื่อน และรูปแบบวิธีการเสริมสรางการรูเ ทาทันสื่อใหแกนสิ ิต
นักศึกษา ไดอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจยั
1) เพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมรูเทาทันสื่อ โครงการ (Best Practice) เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครือขายการรับ
เทาทันสื่อตอไป
2) เพื่อศึกษารูปแบบ และแนวทางการเสริมสราง การรูเทาทันสือ่ ใหแกนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
วิธ ีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเอกสาร
(Documentary research) รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาและ เก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
การดํ า เนิ น โครงการนี้ ดํ า เนิ น การโดยศึ ก ษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) ร วมกั บ การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ (workshop) เปนเครื่องมือในการดําเนินการ โดยเป น การถอดบทเรี ยนจากการดํ า เนิ น โครงการคนทั น สื่ อ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รวมกับสํานักงาน กสทช โดยมีวิธีการดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งศึกษาจากกรณีศกึ ษา
(Best Practice) จากแหลงขอมูลตางๆ เพือ่ นําเปนกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรม สงเสริมทักษะการรูเทาทันสื่อของเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา ในขัน้ ตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 สนับสนุนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําในการเสริมสรางทักษะการ
รูเทาทันสื่อใหกับนักเรียนนักศึกษาในสถานการศึกษาโดยคณะผูดําเนินโครงการ ประสานงานเชิญนักเรียน นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคกลาง
ขั้นตอนที่ 3 นักเรียน นักศึกษาในสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ข า ร วมโครงการ นํ า เสนอโครงการ (project
proposal) ที่ระบุถึงแผนงานและกระบวนการดําเนินงาน โดยกําหนดใหสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ มีก ารจัด ตั้ ง
กลุม/ชมรมเพื่อดําเนินการกิจกรรมการสงเสริมทักษะการรูเทาทันสื่อวิทยุ – โทรทัศนในสถาบันการศึกษา เพื่อสราง การมีสวน
รวม และขยายผลการรูเทาทันสื่อในสถานศึกษาของตัวเอง และชุมชนขา งเคี ยง ให ค ณะผู ดํ า เนิ น โครงการ และที่ ป รึ ก ษา
พิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมติดตาม สังเกตการณ และสรุปผลการดําเนินการ
ระยะที่ 1 เตรียมการ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเปนฐานแนวคิด
ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยทําการวิเคราะหและสังเคราะห แ ละประมวลความรู ทั้ งหมด รวมทั้ ง
หลักสูตร แนวการสอน ที่เกี่ยวของ กับการเสริมสราง การรูเทาทันสื่อ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ตัวอยางเพื่อนําเสนอเปนขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical description)
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษาไดแก การรูเทาทันสื่อ (ตาม
สภาพบริบท ของพื้นทีข่ องนักศึกษากลุมเปาหมาย ) เพือ่ ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน การเปดรับสื่อและการรูเ ทาทันสือ่ .ของกลุม
ตัวอยางในสถานศึกษา
ระยะที่ 2 ศึกษาการดําเนินกิจกรรมและการเก็บรวบรวมขอมูล
1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญตัวแทนนักศึกษากลุมเปาหมาย
2) ใหความรู ในเรื่องการรูเทาทันสื่อ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการรูเทาทัน
สื่อ และทีมวิจัยจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู ศึกษาดูงาน และถอดประสบการณ จุดประกาความคิด ดําเนินการวิเคราะห
รูปแบบการเสริมสราง การรูเทาทันสื่อ โดยการ Focus Groups โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ศึกษาสภาพปญหาที่เกิด
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จากการบริโภคสื่อ และแนวทางการเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ จากกลุมเปาหมาย 1) นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 2) ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน 3) คณาจารยของสถาบันการศึกษา
ระยะที่ 3 วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล
วิเคราะหขอมูล จากการสัมภาษณเชิงลึกและเวที focus group discussionเพื่อประเมินรูปแบบการเสริมสราง การ
รูเทาทันสื่อ สรุปผล และนําเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
1) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ในการศึกษาครั้งนีไ้ ดแก
- กลุมผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยดานการสื่อสารมวลชน (10 ทาน)
- กลุมผูทรงคุณวุฒิดานประชาสังคมและทีเ่ กี่ยวของ ทั้งสวนกลางและภูมภิ าค (รวม 10 ทาน)
- นักศึกษาในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการรูเทาทันสื่อ รวมทั้งสิ้น 100 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) เวทีการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ สรางความเขาใจและสรางเครือขายความรวมมือ
2) Focus group discussionเพือ่ หาขอสรุปรวมในการติดตามประเมิน กิจกรรมของเครือขาย
3) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)กลุม ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant)
4) การถอดประสบการณ Best Practice กิจกรรมโครงการเพื่อการรูเทาทันสื่อ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษารูปแบบ แนวทางการสงเสริมการรูเทาทันสื่อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในครั้งนี้ ใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูดําเนินการวิจัยไดดําเนินการการจัดเวทีการสงเสริมการรูเทาทั น สื่ อ โดย
จากการศึกษาขอมูลและทบทวนองคความรู นําแนวคิดการรูเทาทันสื่อมาจัดทําเปนกรอบแนวทางเบื้องตนเกี่ยวกับเพิ่มทักษะ
การรูเทาทันสื่อ และการนําแนวทางดั งกล า วไปส งเสริ มการจัด กิ จกรรมรณรงค ด า นการรู เ ท า ทั น สื่ อ วิท ยุ -โทรทั ศ น ข อง
สถาบันการศึกษาไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และไดดําเนิ น กิ จกรรมเพื่ อ ถอดบทเรี ยนรู ป แบบการรู เ ท า ทั น สื่ อ ของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักการวางแผนงานคุณภาพดวยระเบียบวิธี PDCA หรือ Plan , Do , Check , Action ซึ่ง
เปนวงจรการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งรายละเอียดประกอบดวย
การวางแผนการดําเนินกิจกรรม
➢ Plan คือ มีคณะทํางาน ผูท รงคุณวุฒิ และเจาหนาที่จากสํานักงาน กสทช. รวมกันวางแผนงาน กําหนด
เปาหมาย วัตถุประสงค กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาที่จะดําเนินงานอยางชัดเจน
➢ Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานทีไ่ ดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนือ่ ง
➢ Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น จําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขัน้ ตอนใดบาง
➢ Action คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญ หา หรือถาไมมีปญ หาใดๆ ก็ยอมรับแนวทาง การปฏิบตั ิตามแผน
ที่ไดผลสําเร็จ เพือ่ นําไปใชในการทํางานครั้งตอไป
กลาวคือในการดําเนินโครงการวิจัยนี้มีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
1) Plan คือ กําหนดเปาหมาย และแผนงานในการสนับสนุนการพัฒนาการสรางเครื อ ข า ย เสริ มสร า ง
แนวคิด รูปแบบ เพื่อพัฒนาตัวแทนนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการใหเกิดเปนเครือขายรวมกัน โดย
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กําหนดรูปแบบที่สถาบันการศึกษาสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ นําปญหาภายในและบริบทของสถาบั น การศึ ก ษา
นํามาวางแผนในการรณรงคเพือ่ การรูเทาทันสื่อใน 4 ประเด็น ตามที่ไดมีการทบกวนวรรณกรรม และเปนเปาหมายของการรูเทา
ทันสื่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง สํานักงาน กสทช และมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ไดรวมกันกําหนดไว ไดแก การรูจักสื่อ รูจัก
สิทธิของตัวเอง การเขาถึงสื่อ การเขาใจสื่อ และ การเขารวม
โดยกําหนดวัตถุประสงค และตั้งเปาหมาย กําหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา สนับสนุนองคความรู
งบประมาณที่จาํ เปน และใหแตละสถาบันศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถกลับไปขยายผล
จัดตั้งกลุม/ชมรม เพื่อดําเนินการกิจกรรมการสงเสริมทักษะการรูเ ทาทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน ภายใตบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชนของตัวเอง
2) Do คือ ดําเนินโครงการตามทีก่ ําหนดไว ดังนี้
2.1) ดําเนินการจัดเวทีการอบรมนักศึกษากลุมเปาหมาย ใหมีความรูเ ทาทันสื่อใน 4 ดาน ไดแก - การ
รูจักสื่อ รูจักสิทธิของตัวเอง - การเขาถึงสือ่ - การเขาใจสือ่ และ การเขารวม
2.2) ระดมความคิด และเสริมศักยภาพของนักศึกษา เพื่อนําไปใชในการรณรงค สงเสริมการรูเทาทัน
สื่อ ในบริบทสถาบันศึกษาและชุมชนของตัวเอง และตอยอดการฝกอบรมในโครงการ คือ การนํ า องค ค วามรู กิ จกรรมการ
ฝกอบรมไปประยุกต เขียนเปนแผนงานโครงการของแต ล ะสถาบั น เพื่ อ ให เ ป น กิ จกรรมเพื่ อ ส งเสริ มการรู เ ท า ทั น สื่ อ ใน
สถานศึกษาและชุมชนใกลเคียง
2.3) พัฒนานักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ ใหมีความเขมแข็ง และสามารถเปนตัวหลักในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ และสามารถวางแผนจัดกิจกรรมถายทอดความรูไปยังโรงเรียนและชุมชม ในเครือขายเดียวกัน ในรูปแบบที่
สอดคลองกับศักยภาพของตัวเอง
2.4) การจัดตั้งกลุมคนทันสือ่ นําแนวคิดองคความรูเทาทันสื่อ ไดแก การรูจักสือ่ รูจักสิทธิ, การเขาถึง,
การเขาใจ, การเขารวม ไปประยุกต ในกิจกรรมอื่นๆ อาทิ วัฒนธรรมพื้นถิ่นตามบริบทของสถานศึกษา และเพื่อทําใหกลุม
หรือชมรมมีศกั ยภาพและความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมโครงการมากขึ้น
2.5) รวมกับเครือขายการรูเทาทันสือ่ ระหวางสถาบันการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงานดานการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการในแตละสถาบัน
3) Check คือ การที่ผดู ําเนินการวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ติดตามตรวจสอบ และใหคําแนะนํา ติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานทีแ่ ตละสถานศึกษากําหนดไว เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
4) Action คือ การปฏิบตั ิตามเปาหมายของโครงการ โดยนําเขาสูวงจร PDCA และนําไปสูการถอด
บทเรียนเพื่อนําไปใชในการสรุปเขียนรายงานเพื่อใหขอ เสนอแนะในการดําเนินกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติเสริมสรางความเปนผูนําในการเสริมสรางทักษะการรูเทาทันสื่อ
คณะผูวิจัยประสานงานเชิญนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับ อุ ด มศึ ก ษา เป น
สถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการรายงานการดําเนินโครงการพัฒนากลไกการรูเทาทันสื่อวิทยุ-โทรทัศนสําหรับประชาชน”
คนทันสื่อ” จํานวน 20 แหง และสถาบันการศึกษาขยายผล จํานวน 16 แหง ใหเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให
ความรู ความเขาใจ และจัดกิจกรรมในการสงเสริมทักษะการรูเทาทันสือ่ ใหกับ นักศึกษา ที่เขารวมโครงการ โดยมีประเด็นการ
อบรมเปนการบูรณาการทักษะการรูเทาทันสือ่ ที่ประกอบดวย การเขาถึง (Access) การวิเคราะห (Analyze) การประเมินคา
(Evaluate) และการสรางสรรค (Create) และมีองคประกอบที่เพิ่มเติม คือ ทั ก ษะการมีส วนร วม (Participate) ให อ ยู ใ น
ประเด็นการอบรมไดแก การรูจักสื่อ การเขาถึง การเขาใจ และการเขารวมโดยมีคณะวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ จากสํ า นั ก งาน
กสทช. และคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา มาใหความรูโดยใชกระบวนการอบรมในรู ป แบบ world café ที่ เ ป ด โอกาสให
กลุมเปาหมายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร และผูเขารวมโครงการ ใชกรณีศึกษาที่ มีค วามน า สนใจ เหมาะสมกั บ
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สภาพการณปจจุบัน และกิจกรรมกลุม เพือ่ ใหผเู ขารวมการอบรมมีสว นรวมกับกิจกรรมอยางเต็มที่ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากบทเรี ยนจริ ง จนสามารถจัด ทํ า ข อ เสนอโครงการกิ จกรรมเพื่ อ การส งเสริ มการรู เ ท า ทั น สื่ อ วิท ยุ - โทรทั ศ น ใน
สถาบันการศึกษา และขยายผลไปยัง ครอบครัว และชุมชนขางเคียงได
การขยายผลโครงการกิจกรรมเพื่อการรูเทาทันสื่อของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่รวมโครงการ นําเสนอโครงการที่จะขยายผลการรูเ ท า ทั น สื่ อ ในสถาบั น การศึ ก ษาและชุ มชน
ขางเคียงของตัวเอง และดําเนินการจัดกิจกรรม และตามรูปแบบวิธีการที่แกนนําสถาบันการศึกษาไดรวมกันกําหนดขึ้นอยาง
สอดคลองกับบริบทของสถาบันการศึกษา จากการศึกษาสถาบันการศึกษา ที่เปนกลุมเปาหมายพบวามีการจัดกิจกรรมเพื่อการ
สงเสริมการรูเทาทันสื่อวิทยุ - โทรทัศน ในสถาบันการศึกษาของตัวเอง และชุมชนขางเคียง โดยมีนักเรียน นักศึ ก ษาจํา นวน
มากที่มีสวนรวมในกิจกรรมเขารวมกิจกรรมของสถาบันการศึกษา
รูปแบบกิจกรรมการสงเสริมการรูเทาทันสื่อ
ในการดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ สวนใหญประกอบดวยกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ
การรณรงค การจะกิจกรรมการเรียนรู การแสดง การผลิตหนังสั้น ฯลฯ ดวยการใชชองทางสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อบุคคลในรูปแบบ
ของกิจกรรม การรณรงค สื่อวิทยุ และภาพยนตร ซึ่งทําใหเยาวชนในสถาบันการศึกษาที่ไมไดเขารวมโครงการไดจุดประกาย
การเรียนรูสูความตระหนักในเรื่องเทาทันสื่อใหเกิดขึ้น ขณะที่บางสถาบันการศึกษาไดข ยายการเรียนรูไปยังชุมชน กอใหเ กิ ด
การเห็นความสําคัญของเรื่องการเทาทันสื่อในระดับครอบครัว และชุมชน ซึ่งสามารถสรุปจําแนกเปนประเภทกิจกรรมหลัก ใน
การใหความรูการเทาทันสื่อ ของแตละสถาบันการศึกษา ดังนี้
กิจกรรมการอบรมใหความรู นิทรรศการ
กิจกรรมการจัดทําสือ่ หนังสั้น สปอรตวิทยุ
กิจกรรมการแสดงบนเวที ศิลปวัฒนธรรม และการประกวด
1) กิจกรรมอบรมใหความรู เปนกิจกรรมหลักที่สําคัญ มุงเนนใหความรูแกกลุมเป า หมายในสถานศึ ก ษา
ดวยการดําเนินการของแกนนําสถาบันการศึกษาที่ผานการพัฒนาศักยภาพใหมีความเขมแข็ง จึงสามารถเปนตัวหลั ก ในการ
จัดการใหเกิดกิจกรรมโครงการ และถายทอดความรูการรูเทาทันสื่ อ ไปยั งโรงเรี ยนและชุ มชม ในเครื อ ข า ยเดี ยวกั น โดย
กิจกรรมลักษณะนี้เปนการใหความรูการรูเทาทันสื่อที่มี มีเนื้อหา กลุมเปาหมาย และสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
อาทิ กิจกรรมการอบรมที่เปนทางการ หรือกิจกรรมใหความรูหนาเสาธง หรือในชั่วโมงโฮมรูม กอนเริ่มเรียนในแตละวัน หรือ
การจัดนิทรรศการ บอรด ประชาสัมพันธที่เสริมความรูนอกเหนือจากกิจกรรมการอบรม ที่แกนนํานักเรียนนักศึกษาอาจเปน
วิทยากรเอง หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูแกเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
2) กิจกรรมการจัดทําสื่อ หนังสั้น สปอรตวิทยุ เปนกิจกรรมที่แกนนํา นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดการเรียนการสอนในสาขานิเทศศาสตร แตข ณะเดียวกันก็มีสถาบันการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาหลายแหงจัดทําสื่อประเภทนี้ มีจัดการประกวดหนังสั้น จัดทําสปอรตรณรงค เพื่ออากาศในเสี ยงตามสาย หรื อ
รายการวิทยุ(ชุมชน)ที่ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาแหงนั้นๆ กิจกรรมการจัดทําสื่อจึงเปนเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สามารถ
กระตุน ความสนใจ ทั้งในแงผูผลิตที่ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการรู เ ท า ทั น สื่ อ เป น อย า งดี และการนํ า เสนอเพื่ อ ให
กลุมเปาหมายผูบริโภคสื่อ เกิดความสนใจจุดประกายความคิดใหตระหนักในประเด็นการรูเทาทันสื่อ
3) กิจกรรมการแสดงบนเวที ศิลปวัฒนธรรม และการประกวดสุนทรพจน ในสถาบันการศึกษาที่มีความ
โดดเดน หรือมีเอกลักษณในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของตัวเอง อาทิ การประยุกตนําเปาหมายของการรูเทาทันสื่อคือการการ
รูจักสื่อ รูจักสิทธิ, การเขาถึง, การเขาใจการเขารวม มาผสานและแสดงออกมาในสื่อพื้นบาน อาทิ การสอดแทรกเนือ้ หาการ
รูเทาทันสื่อดวยการประกวดสุนทรพจนเหนอ หรือการรองเพลงอีแซวของโรงเรียนในภาคกลาง หรือในการละเลนคาวเพลงซอ
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ของสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ หรือการละเลนกลอนหมอลําของเครือขายสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งใชวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ตามบริบทของสถานศึกษามาประยุกต ก็สามารถสะทอนถึงความรูค วามเขาใจของ
แกนนํานักเรียนนักศึกษา และสามารถทําใหแนวคิดเรื่องรูเ ทาทันสือ่ เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้

อบรมความเปนผูนําดานรูเทาทันสื่อ
แกนนําคนทันสื่อ
สถานศึกษา

แกนนํา
นร./นศ.

แกนนํา
นร./นศ.

แกนนํา
นร./นศ.

แกนนํา
นร./นศ.

ชมรมคนทันสื่อ

แกนนํา
นร./นศ.

แกนนํา
นร./นศ.

กิจกรรม ชมรมอื่นๆ

กิจกรรมขยายเครือขาย
สรางการมีสวนรวมในการรูเทาทันสื่อ

การแสดง/
วัฒนธรรม

สุนทรพจน

หนังสั้น
สปอตตวิทยุ

ฯลฯ

นิทรรศการ
คาย/ เวที

การถอดบทเรียนการรูเทาทันสื่อ

แผนภูมิแสดงรูปแบบการเพิม่ ทักษะการรูเทาทันสือ่ และการสงเสริมการจัดกิจกรรมรณรงคดานการรูเทาทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน
ของสถาบันการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยรูปแบบการรูเทาทันสื่อสําหรับนักศึกษาในครั้งนี้ มีรายละเอี ยดในการดํ า เนิ น การคื อ การ ศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรูเทาทันสื่อจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนําเปนกรอบแนวทางในการจัด
กิจกรรม สงเสริมทักษะการรูเทาทันสื่อของเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา และไดดําเนินการสนับสนุนจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา ในการเสริมสรางทั ก ษะการรู เ ท า ทั น สื่ อ ให กั บ นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษาใน
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สถาบันศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายใหแกนนํานักเรียน นักศึกษาในสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ข า ร วมโครงการ เกิ ด ทั ก ษะ
ความสามารถในการรูเทาทันสื่อ คือ การเขาถึง (Access) การวิเ คราะห (Analyze) การประเมิน ค า (Evaluate) และการ
สรางสรรค (Create) และมีองคประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ คือ ทักษะการมีสวนรวม (Participate Skill) เปนอี ก ทั ก ษะหนึ่ งที่
ชวยใหบุคคลสามารถในการแกปญหาและปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหสามารถเปนผูนํา ขยายผลสร า งความ
ตระหนักรูถึงผลกระทบจากสือ่ แกเพื่อนนักเรียนในสถาบันการศึกษา ครอบครัว และชุมชนขางเคียง โดยใชกระบวนการกลุม
เรียนรูรวมกัน และเกิดเปนรูปแบบการสงเสริมการรูเทาทันสื่อ ที่สอดคลองกับบริบทของสถาบันการศึกษาของตัวเอง เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในชมรมในสถาบันการศึกษาของตัวเอง และจากเพื่อนตางสถาบันทําใหไดมุมมองที่แตกตางกัน ซึ่ง
สามารถสรุปผลที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมได ดังนี้
1) นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะเทาทันสือ่ โดยตรงจากการอบรม ‘คนทันสื่อ’ จากผุทรงคุณวุฒิ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
2) การเรียนรูจากการดําเนินโครงการของตนเอง ในลักษณะการเรียนรู แ บบ Project Base Learning
ทําใหแกนนํานักเรียน นักศึกษาในสถาบันที่เขารวมโครงการ เกิ ด กระบวนการเรี ยนรู ด วยตั วเอง มีก ารค น ควา หาข อ มูล
นับตั้งแตศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาของพืน้ ที่ กลุมเปาหมาย ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินงานครั้งนี้ เพื่อใหสามารถจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการดําเนินโครงการได ซึ่งจะนํามาสูการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจไดอยางดี
3) กิจกรรมโครงการ ทีสถาบั น การศึ ก ษาดํ า เนิ น การ หลายโครงการสามารถสร า งความสนใจกั บ
กลุมเปาหมาย สะทอนความสรางสรรคของแกนนําอยางยิ่ง ที่หาวิธีการเรียนรู หรือรูปแบบการนําเสนอใหม ๆ เปน ความคิ ด
สรางสรรคเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดนวัตกรรม อาทิ การประยุกตสื่อใหม หรือแมกระทั่งสื่อพื้นบาน มาเป น เครื่ อ งมือ ในการ
ถายทอดความรูสูกลุมเปาหมายอยางสรางสรรค
4) เปนการสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรม กระตุนใหแกนนํานักเรียนนักศึกษาสรางความสัมพันธกับ
กลุมคนหลายฝาย และพิสูจนใหเห็นวาการดําเนินงานในลักษณะมีเครือขายเปนประโยชน และสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จ
ของงาน และสรางผลกระทบ การรับรูในกิจกรรมในวงกวางมากกวาการดําเนินการโดยลําพัง
โครงการสรางการมีสวนรวม และขยายผลการรูเทาทันสื่อในสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ จึงเปนการสรางการเรียนรูใน
เรื่องทักษะที่สําคัญตอการเทาทันสื่อ และเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูผานการลงมือทํา ซึ่งที่ทําใหแกนนํา
เรียนรูจนเกิดความเขาใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผานประสบการณในการทํางานของตัวเอง เกิดเปนการสรางพลั ง และ
ศักยภาพและคุณคาในตัวทําใหเยาวชนไดใชพลังในการสรางสรรค ขยายผลไปสูเพื่อนนักเรียน และชุมชนขางเคียง สามารถ
ผลักดันใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคของโครงการ คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสื่ออยางเทาทัน
ขอเสนอแนะ
1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นโยบายในการสงเสริมการรูเทาทันสื่อในกลุมเด็กและเยาวชนในสถาบั น การศึ ก ษา
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมกันสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และเสริ มสร า งทั ก ษะ เพื่ อ ให
นักเรียนนักศึกษาสามารถมีศักยภาพ และเปนสวนสําคัญในกิจกรรมลักษณะนี้ และสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมยุคขอมูลขาวสาร กลาวคือ
1) สนับสนุนเด็กและเยาวชน มีสวนรวม และสรางเสริมความสามารถในการประยุกตสิ่งที่มีอยูของตัวเอง
อาทิ วัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมทั้งการใชเทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการรูเ ทาทันสื่อที่สอดคลองกับสถาบันการศึกษา
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2) สนับสนุนการการกระจายความรับผิดชอบใหแกหนวยงานภาครัฐในแตละระดับ ใหเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา และสงเสริมกิจกรรมการรูเทาทันสื่อในกลุมเด็กและเยาวชน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ ใหเด็กและ
เยาวชนสามารถแสดงออกไดอยางสรางสรรค
3) สงเสริมใหสถาบันการศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมเพือ่ การรูเทาทันสือ่ ไดอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนา
เพิ่มเขาไปใน ดวยการดําเนินการบรรจุเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ เขาไปเปนหนึ่งในรายวิ ช าสํ า คั ญ ที่ นั ก เรี ยน หรื อ
นักศึกษาตองเรียน เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันดานการรูเทาทันสื่อใหเกเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน
2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) สถาบันการศึกษา ควรมีการพัฒนาการสือ่ สารเกีย่ วกับเรื่องการรูเทาทันสือ่ ใหกับนักเรียนนักศึกษา ดวย
การสอดแทรกขอมูลดังกลาวเขาไปในกิจกรรม ภายในสถาบัน อาทิ บอรดกิจกรรมใหความรู การจัด รายการเสี ยงตามสาย
เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการรูเทาทันสื่อกับนักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2) การพัฒนากิจกรรม เพื่อสรางการรับรู โดยบรรจุการรูเทาทันสื่อเขาไปในชัว่ โมงกิจกรรม หรือในรายวิชา
แนะแนว เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการรูเทาทันสื่ อ กั บ นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา ได ทํ า ความรู จัก และเข า ถึ ง
เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว
3) สรางเครือขาย เพื่อการสรางมีสวนรวมที่ยั่งยืนมากขึ้น แตละสถาบันการศึกษาควรเริ่มสรางการมีส วน
รวมเกี่ยวกับประเด็น เพื่ อ เป น การต อ ยอดองค ค วามรู จาก ดวยการจัดให มีช มรมเกี่ ยวกั บ การรู ทั น สื่ อ ”การรูเทาทันสื่อ“
จากแกนนําสู ภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัตสิ มาชิก จากรุนสูรุน เพื่อสืบสานความรูเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่ออยางตอเนื่องและยั่งยืน
โดยที่สถานศึกษาควรใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม และรวมกันดําเนินกิจกรรมกับสถาบันขางเคียง
4) การนํ า เอาเนื้ อ หาการรู เ ท า ทั น สื่ อ เพิ่ มเข า ไปในรายวิ ช าเรี ยน โดย สถาบั น การศึ ก ษาจะต อ งให
ความสําคัญเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อมากขึ้น ดวยดําเนินการนําเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ เพิ่มเขาไปในบางรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อใหองคความรูเกี่ย (เปนตน รายวิชาสรางเสริมประสบการณชวี ิต เชนรายวิชาทางดานสังคมศาสตร)วกับการรูเทา
ทันสื่อนั้น ถูกกอตัวขึ้นทีละเล็กทีละนอย ถึงแมจะเปนเพียงการเริ่มตนเทานั้น แตก็เชื่อวานาจะพัฒนาเปนองค ค วามรู ที่ ค วร
เสริมสราง และสงผลตอการตระหนักรูในระยะยาวไดไมยาก
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สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สุปราณี วัฒนสิน) .2558). รายงานการดําเนินโครงการพัฒนากลไกการรูเทาทันสือ่ วิทยุ-โทรทัศนสําหรับประชาชนคนทัน”
,”สื่อกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 2556)). 100 เรื่องนารู
ผูบริโภคสื่อวิทยุ กรุงเทพฯ ,โทรทัศน-: สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ.
อุณาโลม จันทรรุงมณีกุล .เปดมานการรูเทาทันสื่อ .(2549) .เปดประตูสูการรูเทาทันสื่อ : แนวคิดทฤษฎีแ ละประสบการณ
การรูเทาทันสื่อเพื่อสุขภาพนนทบุรี . : โครงการสื่อสรางสรรคสุขภาพ.
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การออกแบบบรรจุภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกร ชุมชนวัดสุวรรณ
จังหวัดนครปฐม

ศุภวรรณ พันธเกาะเลิ่ง1 และวัฒน พลอยศรี2
1
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
E-mail: suppawan.pa@ssru.ac.th
2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร E-mail: wat.pl@ssru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัด นครปฐม
(2) เพื่อหาความพึงพอใจของบรรจุภัณฑจากกลุมผูบริโภคสินคาของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัด นครปฐม
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในกาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภค จํานวน 200 คน ไดมาจากการสุมแบบบังเอิญจากผูบริโภคที่มาซื้อสินคาไป
บริโภค ผลการวิจัยพบวา (1) บรรจุภัณฑสินคากลวยอบกรอบของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม มี
คาเฉลี่ยจากการประเมินของผูบริโภคอยูที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.55 (2) บรรจุภัณฑสิน ค า
ขนมผิงของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม มีคาเฉลี่ยจากการประเมิน ของผู บ ริ โ ภคอยู ที่ ค า เฉลี่ ย
เทากับ 4.31 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.62 (3) บรรจุภัณฑสินคาขาวตูของกลุมแมบ า นเกษตรกรชุ มชนวัด สุ วรรณ
จังหวัดนครปฐม มีคาเฉลี่ยจากการประเมินของผูบริโภคอยูที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.55 ผล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคในบรรจุภัณฑสินคาของกลุมแมบานเกษตรกรชุม ชนวัด สุ วรรณ พบวา ความพึ ง
พอใจของผูบริโภคในบรรจุภัณฑสนิ คากลวยอบกรอบ ขนมผิงและขาวตูของกลุม แมบา นเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จําแนกตาม
เพศ อายุ และอาชีพ ทุกดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ , บรรจุภัณฑ, ผลิตภัณฑ OTOP
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Packaging Design for OTOP Product of Wat Suwan Farmers Housewife Group,
Nakhon Pathom Province
Suppawan Pankohlerng1 and Wat Ploysri2
1
Program in Printing Industrial, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok , 10300, Thailand
E-mail: suppawan.pa@ssru.ac.th
2
Program in Printing Industrial, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok , 10300, Thailand
E-mail: wat.pl@ssru.ac.th
Abstract
This research aims 1) to design packaging for OTOP product of Wat Suwan farmers housewife
group, Nakhon Pathom province and 2) to evaluation of customer satisfaction for packaging for OTOP
product of Wat Suwan farmers housewife group, Nakhon Pathom province. The samples used in this
study was 200 consumers have come from random coincidence of consumers who bought product of
Wat Suwan farmers housewife group for consumed. The results showed that (1) banana crispy packaging
have the mean of satisfaction score of the consumers was 4.30 and standard deviation of 0.55. (2)
Khanom Ping packaging have the mean of satisfaction score of the consumers was 4.31 and standard
deviation of 0.62. and (3) dried rice balls packaging have the mean of satisfaction score of the consumers
was 4.38 and standard deviation of 0.55. When comparing the differences in gender, age, occupation and
results showed that (1) the difference gender is a factor affecting the satisfaction of consumers has a
different significance. (2) the difference of age is a factor affecting the satisfaction of consumers have a
different significance. and (3) the difference of occupation is a factor affecting the satisfaction of
consumers have a different significance.
Keywords: Packaging Design, Packaging, OTOP Product
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บทนํา
กลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู 16/3 หมูที่ 1 ตํ า บลศาลายา อํ า เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 ผลิตขนมกลวยอบกรอบ 7 รส ขนมผิง และขนมขาวตู โดยกลุมแมบานมีปญ หาด า นการออกแบบ
บรรจุภัณฑที่จะทําใหเพิ่มมูลคาและปองกันการแตกหักแกตัวสิ น ค า ชนิ ด รวมถึ งความทั น สมัยของบรรจุภั ณฑ และขาด
งบประมาณการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ แกปญหาดังกลาว ดังนั้น ผูทําวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ
สินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกร ชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม เปนการพัฒนาและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ใหมี
ความโดด เดนและมีความแตกตางจากคูแขง และเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในแงของการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
โดยอาศัยบทบาทของบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑมีบทบาทที่สําคัญตอกลุม วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากบรรจุภัณฑสามารถทําหนาที่สงเสริมการขาย กระตุน
ยอดขายใหเพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดตนทุนสินคาดวย อันจะนําไปสูการมีผลกําไรมากขึ้นอันเปนเปาหมายของทุ ก
หนวยงาน เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคใชเวลานอย ณ จุดขาย ในขณะที่มีสินคาในลักษณะเดียวกันใหเลือกมากมาย ดวยเหตุนี้
บรรจุภัณฑจําเปนตองออกแบบ ใหไดรับความสนใจและโดดเดน เพื่อชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เราผูผลิตใหมาก
ขึ้น (สุกฤตา หิรัณยชวลิต, 2560)
ดังนั้นการมีบรรจุภัณฑชวยใหผลิตภัณฑของชุมชนมีการเพิ่มรายไดจากยอดขายของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากหนาที่
ของบรรจุภัณฑในดานการดึงดูดความสนใจผูบริโภคและสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลมาจากการใชศาสตร (Science)
ศิลป (Art) และเทคโนโลยี โดยหนาที่นี้เปนของนักออกแบบที่องคประกอบตาง ๆ นี้ ใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารและ
ใหเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค (ประชิด ทิณบุตร, 2559) จึงดําเนินการวิจัยเรื่อง การออกแบบบรรจุภั ณฑ สิ น ค า
OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อหาความพึงพอใจของบรรจุภัณฑจากกลุมผูบริโภคสินคาของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัด
นครปฐม
ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนการออกแบบบรรจุภั ณฑ สิ น ค า OTOP ของกลุ มแมบ า นเกษตรกรชุ มชนวัด สุ วรรณ จังหวัด
นครปฐม โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อบรรจุผลิตภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไดแก บรรจุภัณฑขนมผิง 1 แบบ บรรจุภัณฑข นมข า วตู 1 แบบ และบรรจุภั ณฑ ข นม
กลวยอบกรอบ จํานวน 7 แบบ
2. กลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสิง่ พิมพและบรรจุภัณฑ โดยเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่
ปฏิบัติงานในดานการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑในสถานประกอบการ โดยมีประสบการณอยางนอย 3 ป และเต็มใจใน
การเปนผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 ทาน
3. ประชากรของการวิจัยที่ใชในการทดสอบตลาดไดแก ผูบริโภคผลิตภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกร
ชุมชนวัดสุวรรณ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
4. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบตลาดเปนผูบริโภคผลิตภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวั ด
สุวรรณ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางการเลือ กกลุ มตั วอย า งแบบบั งเอิ ญ
(Accidental Sampling) จํานวน 200 คน
5. ตัวแปรที่ศึกษา
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5.1 ตัวแปรตน คือ บรรจุภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5.2 ตนแปรตาม คือ ผลของการทดสอบตลาดโดยใชความพึงพอใจของของผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑสิน ค า
OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วิธ ีดําเนินการวิจัย
มีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย โดยประยุกตจากขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑของปุน คงเจริญเกียรติและสมพร
คงเจริญเกียรติ (อางถึงใน วิมลรัตน อึ้งสกุล, 2553: 24-25) ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดองคความรูและขอมูลพื้ น ฐานสร า งกรอบแนวความคิ ด
รวมถึงศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป ความตองการบรรจุภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุ มชนวัด สุ วรรณ จังหวัด
นครปฐม
2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษาและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
3. วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และข อ มูล จากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ กํ า หนดกรอบ
แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ
4. ดําเนินการออกแบบ ภายใตกรอบแนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑตนแบบ จากการกําหนดเบื้องตน
5. ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภณ
ั ฑตนแบบทีส่ รางขึน้ โดยผูเชีย่ วชาญดานการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ
จํานวน 5 ทาน โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบความคิดเห็น 5 ระดับ โดยใชเกณฑของเบสท (1977 : 174)
6. ปรับแกบรรจุภัณฑตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําไปประเมิน ความพึ งพอใจต อ บรรจุภั ณฑ โ ดย
ผูบริโภคจํานวน 200 คน ไดมาจากการสุมโดยบังเอิญ จากผูบริโภคที่มาซื้อสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัด
สุวรรณ จังหวัดนครปฐมไปบริโภค โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบความคิดเห็น 5 ระดับ
7. สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวออกแบบบรรจุภัณฑ
ผลการวิจัย
1. ผลการออกแบบบรรจุภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัด นครปฐม หลั งจากที่ ผู วิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนการทําวิจัย โดยเปนการตอยอดจากการพั ฒ นาบรรจุภั ณฑ ข องกลุ มนั ก ศึ ก ษา คณะศิ ล ปะศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศึกษาในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา ไดผลดังนี้
1.1 การออกแบบบรรจุภัณฑสนิ คากลวยอบกรอบของกลุม แมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม
จํานวน 7 แบบ โดยปรับแกตามความตองการของกลุมแมบานฯ ไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพบรรจุภัณฑสินคากลวยอบกรอบ
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1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑสนิ คาขนมผิงของกลุม แมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม จํานวน
1 แบบ โดยปรับแกตามความตองการของกลุมแมบานฯ ไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพบรรจุภัณฑสินคาขนมผิง
1.3 การออกแบบบรรจุภัณฑสินคาขนมขาวตูของกลุมแมบานเกษตรกรชุ มชนวัด สุ วรรณ จังหวัด นครปฐม
จํานวน 1 แบบ โดยปรับแกตามความตองการของกลุมแมบานฯ ไดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพบรรจุภัณฑสินคาขนมขาวตู
2. ความพึงพอใจของบรรจุภัณฑจากกลุมผูบ ริโภคสินคาของกลุม แมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม
หลังจากผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขบรรจุภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบานเกษตรกรชุ มชนวัด สุ วรรณ ตามที่ ผู เ ชี่ ยวชาญได
เสนอแนะผู วิจัย จากนั้ น ผู วิจัยนํ า บรรจุภั ณฑ ทั้ ง 3 ชนิ ด ไปให ผู บ ริ โ ภค 200 คน ทํ า การประเมิน ความพึ งพอใจ จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ การออกแบบบรรจุภั ณฑ สิ น ค า OTOP ของกลุ มแมบ า น
เกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ แบงเปนเพศชาย 142 คน (รอยละ 71) และเพศหญิง
58 คน (รอยละ 36) จําแนกตามอายุ แบงเปนอายุ 16-30 ป จํานวน 48 คน (รอยละ 24) อายุ 30-45 ป จํานวน 72 คน (รอย
ละ 36) อายุ 45-60 ป จํานวน 64 คน (รอยละ 32) และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 16 คน (รอยละ 8) และจําแนกตามอาชี พ
แบงเปนขาราชการและพนักงานของรัฐ จํานวน 20 คน (รอยละ 10) พนักงานเอกชน จํานวน 146 คน (รอยละ 73) นักเรียน
นักศึกษา จํานวน 12 คน (รอยละ 6) และ อื่น ๆ จํานวน 22 คน (รอยละ 11) ไดผลดังตารางที่ 1 ถึง 4 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ ยวกั บ ความคิ ด เห็ น ต อ การออกแบบบรรจุภั ณฑ สิ น ค า OTOP ของกลุ มแมบ า น
เกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ
เรื่อง

1. บรรจุภัณฑสามารถใชบรรจุผลิตภัณฑไดอยาง
เหมาะสม
2. ปองกันและรักษาผลิตภัณฑไดเปนอยางดี
3. วัสดุที่ใชในการออกแบบมีความเหมาะสมกั บ
ผลิตภัณฑ
4. โครงสรางความมั่นคง แข็งแรง
5. ใหความสะดวกตอการใชงาน
6. รูปราง รูปทรง มีความโดดเดนสวยงาม
7. รูปแบบตราสินคา/โลโก
8. สี
9. รูปแบบตัวอักษร
10. ลวดลายกราฟก
11. ภาพประกอบ
12. มี ความโดดเดน สวยงามและดึง ดูดความ
สนใจ เมื่อวางบนชั้นสินคา
13. แสดงความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑและ
ผูผลิต
14. สามารถสื่อ สารข อ มู ลใหผูบริโ ภคทราบถึ ง
ผลิตภัณฑได
15. สามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑได
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ
กลวยอบกรอบ
ขนมผิง

ขาวตู

X
4.31

S.D.
0.52

X
4.33

S.D.
0.50

X
4.33

S.D.
0.52

4.48
4.26

0.53
0.50

4.23
4.37

0.50
0.52

4.49
4.32

0.53
0.53

4.36
4.24
4.26
4.27
4.35
4.31
4.14
4.28
4.26

0.50
0.49
0.53
0.57
0.54
0.57
0.62
0.52
0.49

4.34
4.29
4.19
4.53
3.98
4.30
4.51
4.19
4.43

0.53
0.48
0.76
0.53
0.79
0.67
0.53
0.60
0.69

4.40
4.25
4.48
4.45
4.27
4.41
4.35
4.32
4.45

0.51
0.49
0.54
0.58
0.54
0.58
0.60
0.50
0.53

4.30

0.54

4.32

0.69

4.40

0.53

4.38

0.58

4.39

0.56

4.40

0.54

4.28
4.30

0.55
0.55

4.24
4.31

0.62
0.62

4.35
4.38

0.56
0.55

จากตารางที่ 1 บรรจุภัณฑสินคากลวยอบกรอบของกลุมแมบ า นเกษตรกรชุ มชนวัด สุ วรรณ จังหวัด นครปฐม มี
คาเฉลี่ยจากการประเมินของผูบริโภคอยูที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.55 บรรจุภัณฑสินคาขนม
ผิงของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม มีคาเฉลี่ยจากการประเมินของผูบริโภคอยูที่ ค า เฉลี่ ยเท า กั บ
4.31 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.62 บรรจุภัณฑสินคาขาวตูของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม
มีคาเฉลี่ยจากการประเมินของผูบริโภคอยูที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.5
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ ริโภคในบรรจุภัณฑสนิ คากลวยอบกรอบของกลุม แมบานเกษตรกรชุมชนวัด
สุวรรณ ไดผลตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคในบรรจุภัณฑสินคากลวยอบกรอบของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัด
สุวรรณ จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของ
ss
df
Ms
F
p
ผูบริโภค
เพศ
ระหวางกลุม
2.723
14
.194
.936
.522
ภายในกลุม
38.457
185
.208
รวม
41.180
199
อายุ
ระหวางกลุม
12.217
14
.873
1.060
.397
ภายในกลุม
152.263
185
.823
รวม
164.480
199
อาชีพ
ระหวางกลุม
8.507
14
.608
1.077
.381
ภายในกลุม
104.368
185
.564
รวม
112.875
199
P ‹ .05
จากตารางที่ 2 แสดงวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผู บ ริ โ ภคในบรรจุภั ณฑ สิ น ค า กล วยอบกรอบของกลุ ม
แมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบวาเพศ อายุและอาชีพมีปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของผูบริโภคในบรรจุภณ
ั ฑสินคากลวยอบกรอบของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ ทุกดานมีความแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญ โดยมีคา p มากกวา .05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคในบรรจุภัณฑสินคาขนมผิงของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ
จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของ
ss
df
Ms
F
p
ผูบริโภค
เพศ
3.512
15
.234
1.144
.320
ระหวางกลุม
37.668
184
.205
ภายในกลุม
รวม
41.180
199
อายุ
ระหวางกลุม
11.071
15
.738
.885
.582
ภายในกลุม
153.409
184
.834
รวม
164.480
199
อาชีพ
ระหวางกลุม
4.520
15
.301
.509
.934
ภายในกลุม
109.000
184
.592
รวม
113.520
199
P ‹ .05
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จากตารางที่ 3 แสดงวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบ ริ โ ภคในบรรจุภั ณฑ สิ น ค า ขนมผิ งของกลุ มแมบ า น
เกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบวาเพศ อายุและอาชีพ มีปจจัยที่มีผลต อ ความพึ งพอใจของ
ผูบริโภคในบรรจุภัณฑสินคากลวยอบกรอบของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ ทุกดานมีความแตกตา งกั น อย า งไมมี
นัยสําคัญ โดยมีคา p มากกวา .05
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคในบรรจุภัณฑสินคาขาวตูของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ
จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของ
ss
df
Ms
F
p
ผูบริโภค
เพศ
ระหวางกลุม
3.591
12
.299
1.489
.131
ภายในกลุม
37.589
187
.201
รวม
41.180
199
อายุ
ระหวางกลุม
15.446
12
1.287
1.615
.090
ภายในกลุม
149.034
187
.797
รวม
164.480
199
อาชีพ
ระหวางกลุม
10.399
12
.867
1.572
.103
ภายในกลุม
103.121
187
.551
รวม
113.520
199
P ‹ .05
จากตารางที่ 3 แสดงวาปจจัยที่มีผลตอความพึ งพอใจของผู บ ริ โ ภคในบรรจุภั ณฑ สิ น ค า ข า วตู ข องกลุ มแมบ า น
เกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบวาเพศ อายุและอาชีพ มีปจจัยที่มีผลต อ ความพึ งพอใจของ
ผูบริโภคในบรรจุภัณฑสินคาขาวตูของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ ทุกดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนั ยสํ า คั ญ
โดยมีคา p มากกวา .05
สรุป
บรรจุภัณฑสินคากลวยอบกรอบของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัด นครปฐม มีค า เฉลี่ ยจากการ
ประเมินของผูบริโภคอยูที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.55 (2) บรรจุภัณฑสินคาขนมผิงของกลุ ม
แมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม มีคาเฉลี่ยจากการประเมินของผูบริโภคอยูที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และ คา
เบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.62 (3) บรรจุภัณฑสินคาขาวตูของกลุ มแมบ า นเกษตรกรชุ มชนวัด สุ วรรณ จังหวัด นครปฐม มี
คาเฉลี่ยจากการประเมินของผูบริโภคอยูที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ คาเบนเบี่ยงมาตรฐานอยูที่ 0.55 ผลการเปรี ยบเที ยบ
ความพึงพอใจของผูบริโภคในบรรจุภัณฑสินคาของกลุม แมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ พบวาความพึงพอใจของผูบริโภคใน
บรรจุภัณฑสินคากลวยอบกรอบ ขนมผิงและขาวตูของกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จํา แนกตาม เพศ อายุ และ
อาชีพ ทุกดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาขอมูลเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อใหสามารถยืดระยะเวลา
ในการเก็บรักษาไดนาน รวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
เอกสารอางอิง
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http://creativekanchanaburi.blogspot.com/2012/06/blog-post.html.
วิมลรัตนอึ้งสกุล. (2553). การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการพิจารณาบรรจุภัณฑของผูบริโภค
ขนมไทย ในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุร.ี วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุกฤตา หิรัณยชวลิต. (2560). ความสําคัญของการบรรจุภัณฑ. สืบคนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560, จาก
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Best, John W. (1977). Research in Education. Third edition. New Jersey : Prentice Hall, Inc.
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ลวดลายผาพิมพแผนที่แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
จรรจิรา โมนา

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: junjira.mo@ssru.ac.th, junjira.c@gmail.com

บทคัดยอ

ประเทศไทยมี สถานที่ ท องเที่ ย วที่ สวยงามและนาสนใจอยู จํ านวนมาก นับ เป นหนึ่งในจุ ด หมาย
ปลายทางของนักทองเที่ยวจากนานาชาติทั่วโลกโดยเฉพาะแหลงทองเที่ ย วทางศิ ลปวั ฒ นธรรมที่ ไ ด รับ ความ
นิยมจากชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องงานวิจัยครั้งนี้มี วั ต ถุป ระสงค เพื่ อหาแนวทางในการออกแบบ
ลวดลายผาที่ชวยสงเสริมดานการทองเที่ยวภายในประเทศ ลดการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองดวยการใชแผน
ที่ผาแทนแผนที่กระดาษ ที่สามารถนํากลับมาใชงานไดอีก โดยประยุกต งานออกแบบลวดลายผาให เกิ ด เป น
แผนที่ที่สวยงามและสามารถสื่อสารความเปนไทยไดอยางลงตัว โดยขอบเขตของงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนน
เฉพาะแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในกรุงรัตนโกสินทรบางสวนเปนกรณีศึกษาเทานั้น วิธีการดํ าเนิ นงาน
วิจัย แบงเปน 3สวนคือ 1) เก็บขอมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 2) รวบรวมขอมู ลวิ เคราะห เปรีย บเที ย บ3)
ทดลองออกแบบลวดลายที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา:แผนที่สวนใหญมักทําจากกระดาษที่มีขนาดใหญ ทํ า
ใหใชงานไมสะดวกและชํารุดไดงายแผนที่กระดาษมักถูกทิ้งหลังการใชงานการออกแบบลวดลายผาพิมพแผนที่
แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย โดยใชผาพิม พลายแผนที่ แทนการใชแผนที่ แบบกระดาษ สามารถชว ยให
นักทองเที่ยวมีความสะดวกในการพกพา ชวยลดการสูญ เสี ย ทางทรัพยากรธรรมชาติ และยั งสามารถใชเป น
ผลิตภัณฑของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศไทยไดอีกชองทาง
หนึ่ง ขอเสนอแนะ: ในการออกแบบตําแหนงลายบนแผนที่ ไ ม จํ าเป นต องใชทุ กสถานที่ แต ค วรเลื อกเฉพาะ
จุดเดนหรือแหลงที่สําคัญสามารถสังเกตไดงายมาใชในการออกแบบเปนลายหลัก
คําสําคัญ: ลวดลาย, ผาพิมพ, แผนทีก่ รุงรัตนโกสินทร, แหลงทองเที่ยว.
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Printed Fabric with Pattern of Thailand’s Attractions Map
Junjira Monnin

Department of Fashion Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University,
E-mail: junjira.c@gmail.com , junjira.mo@ssru.ac.th

Abstract
Since there are several attractive and interesting attractions in Thailand, Thailand is
considered as one of dream destinations of tourists throughout the world, especially artistic
and cultural attractions that have been getting famous among foreigners continuously. This
research aims to find the guidelines for designing fabric patterns helping to promote
domestic tourism and reducing consumption of natural resources by applying and designing
fabric pattern with attractive pattern of Thailand’s attractions map for replacing map paper
that can express Thainess properly. For the scope of this research, the researcher specifically
focused on some artistic and cultural attractions in Ratanakosin Island area. Research
Methodology was divided into 3 parts including: 1) collecting data through documentary
study and field study; 2) collecting data for analyzing and comparing; and 3) experimenting
and designing some appropriate patterns. The results showed that most maps are often
made of large paper leading to inconvenience for using and difficulty for keeping. In
addition, map paper often becomes wasted after using. Consequently, design of fabric
pattern with attractive pattern of Thailand’s attractions map for replacing paper map could
facilitate tourists in carrying this kind of map and reducing some natural resources. Moreover,
it would be able to be used as souvenir for tourists and another channel to promote
Thailand’s tourism.
Keywords: pattern, printed fabric, Rattanakosin Island Map, tourist attractions.
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บทนํา
การเดินทางทองเที่ยวในปจจุบันผูคนนิยมหันมาเดินทางดวยตัวเองมากขึ้น เพราะสามารถใชเวลาอยูในสถานที่
ทองเที่ยวที่ตนอยากไปไดอยางเต็มที่ไมตองรีบรอน เหมือนตอนเดินทางกับกรุป ทัวรหรือการทองเที่ยวที่เปนหมูค ณะ ดังนัน้
แผนที่หรือคูมอื การเดินทางจึงเปนสิ่งจําเปนที่สาํ คัญยิ่งตอนักเดินทาง สมัยกอนแผนที่มกั ทําจากกระดาษแผนใหญ เวลาจะใช
ตองกางกระดาษออกมาเพื่อศึกษาเสนทาง เสร็จแลวก็ตองพับเก็บหากใชบอยครั้งก็จะทําใหกระดาษขาดชํารุด เสียหาย หรือ
เปยกน้ําระหวางการเดินทางได และแผนที่สวนใหญมักถูกทิ้งหลังจากการใชงานแลว นับเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ
โดยไมจําเปน ในปจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีดานการสื่อสารเชื่อมโยงทุกอยางเขาดวยกัน มือถือ แท็บเล็ต และแอพปเคชัน่ ตางๆ
ไดเขามาแทนทีแ่ ผนที่กระดาษแบบเดิม ทําใหทกุ อยางสะดวกมากขึ้น อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาการที่นกั ทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีในการสื่อสารเขามาชวยในการเดินทางนั้นทําใหโอกาสที่จะไดดื่มด่ํากับบรรยากาศระหวางการเดินทางนัน้ ลดนอยลง
เพราะในแอพปเคชั่น หรือ GPS นําทางนั้นมุงเปาสูส ถานที่ปลายทางแตเพียงอยางเดียว เวลาใชงานผูใชกต็ องคอยจับจองบน
มือถือเพือ่ ไมใหหลุดออกนอกเสนทางจนอาจไมมีเวลาสังเกตความรื่นรมยหรือทิวทัศนระหวางการเดินทาง ตางจากเวลาการใช
แผนที่ ที่เวลาใชงานนักทองเที่ยวจะตองใชความจํามากกวา และบอยครั้งมักนําไปสูประสบการณการแลกเปลี่ยนพูดคุย
สอบถามเสนทางกับผูคนที่อาศัยอยูบริเวณนัน้ เปนการสรางสัมพันธไมตรีอันดีงามและอาจไดคนพบสิ่งที่นาสนใจใหมๆระหวาง
เสนทางได
จึงนํามาซึ่งการออกแบบลวดลายผาพิมพแผนที่สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนน
เฉพาะแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทรบางสวนเปนกรณีศึกษาเทานัน้ ใชลายพิมพลายแผนที่
แทนการใชแผนทีแ่ บบกระดาษเพือ่ ความสะดวกในการพกพา ลดการสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติและยังสามารถใชเปนที่
ระลึกใหแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศไทยไดอีกชองทางหนึ่งดวย
นิยามศัพท: เกาะรัตนโกสินทร (Rattanakosin Island) หมายถึง บริเวณสวนหนึ่งของกรุงเทพมหานครฯ เปนพืน้ ที่
ประวัติศาสตรในเขตพระนครในกรุงเทพมหานคร มันอยูติดกับแมน้ําเจาพระยาและคลองถูกขุดเพื่อใชเปนแพสําหรับใจกลาง
เมืองปอมเดิม ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของนูนคดเคี้ยวในแมน้ําเจาพระยาเกาะเปนทีต่ ั้งของพระบรมมหาราชวังและ
ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ เมืองทามกลางสถานที่อนื่ ๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
วัตถุประสงคของการวิจยั
1 เพื่อชวยแกปญ หาในการใชแผนทีก่ ระดาษใหแกนกั ทองเที่ยว
2. เพื่อหาแนวทางในการออกแบบลวดลายผาทีเ่ หมาะสําหรับการทําแผนที่
3. เพื่อเปนการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศไทย
วิธ ีดําเนินการวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล: ทําการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลจากเอกสาร, ภาพถายและการวาดภาพต น แบบสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ในบริเวณแหลงทองเที่ยวที่สําคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร
2. การวิเคราะหขอมูล: นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในเบื้องตน มาคัดเลือกเอาเฉพาะสถานที่ที่มีความโดดเด น
เปนที่รูจักและงายแกการคนหาของนักทองเที่ยว เพื่อนําไปใชในการออกแบบลวดลายแผนที่ลงสูผลิตภัณฑตอไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวาบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ ดังนี้
1.เกาะรัตนโกสินทรชั้นใน คือ บริเวณที่มีอาณาเขตลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยาและคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มี
พื้นที่ประมาณ 1,125 ไร

266

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

2. เกาะรัตนโกสินทรชั้นนอก คือ บริเวณที่มีอาณาเขตลอมรอบดวยคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) แมน้ําเจาพระยาดานทิศ
เหนือ คลองรอบกรุง (คลองบางลําพู-คลองโองอาง)

ภาพที่ 1 ภาพการเก็บขอมูลดวยภาพถายบางสวนจากสถานที่ทองเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร
ที่มา : ภาพถายโดย จรรจิรา โมนา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วิธ ีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสเก็ตภาพ

ภาพที่ 2 ภาพวาดศาลเจาพอเสือ
ที่มา : จรรจิรา โมนา

ภาพที่ 3 ภาพวาดนิทรรศนรตั นโกสินทร
ที่มา : จรรจิรา โมนา
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ภาพที่ 4 ภาพวาดปนใหญหนากระทรวงกลาโหม
ที่มา : จรรจิรา โมนา

ภาพที่ 5 ภาพวาดภูเขาทอง
ที่มา : จรรจิรา โมนา

ภาพที่ 6 ภาพวาดวัดพระแกว
ที่มา : จรรจิรา โมนา

ภาพที่ 7 ภาพวาดอนุเสาวรียประชาธิปไตย
ที่มา : จรรจิรา โมนา

ภาพที่ 8 ภาพวาดเสาชิงชา
ที่มา : จรรจิรา โมนา

ภาพที่ 9 ภาพวาดปอมพระสุเมรุ
ที่มา : จรรจิรา โมนา
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ปจจัยที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย พบวาปจจัยหลักที่ดึงดูดนั ก ท อ งเที่ ยวให เ ดิ น ทางสู
ประเทศไทย ไดแกความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวประเทศไทยคิดเปน รอยละ 79.6 รองลงมาไดแ ก อ าหารไทย ร อ ยละ
66.8 การซื้อสินคา และของที่ระลึกคิดเปนรอยละ 52.0 ความเปนมิตรของคนไทย รอยละ 49.8 และการลดราคา/การสงเสริม
การขาย รอยละ 36.0 และนักทองเที่ยวมีคาใชจายเพื่อการซื้อสินคามากที่สุดเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ คาที่พักอาศัย และ
คาอาหารและเครื่องดื่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยว.2559: หนา86)
จากขอมูล ของกรมเจรจาการค า ระหวา งประเทศพบวา การจับ จา ยใช ส อยและซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก เป น กิ จกรรมที่
นักทองเที่ยวตางประเทศใช จายในไทยมากที่สุดคือประมาณ 30% ของคา ใช จา ยทั้ งหมด โดยเฉพาะ นั ก ท อ งเที่ ยวเอเชี ย
เนื่องจากไทยมีจุดขายดานสินคาที่เปนของฝากราคาถูก มีความหลากหลายสินคาบางประเภทมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับ
โลกอาทิ ผาไหม เสื้อผา และอัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน
จากการวิเคราะหแหลงทองเที่ยวที่สําคัญเบื้องตน สามารถสรุปจุดหลักไดดังตารางตอไปนี้
สถานที่ทองเที่ยว

เอกลักษณ / จุดเดน

ผลการออกแบบ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือทีเ่ รียกกันทั่วไป
วา วัดพระแกว เปนวัดที่ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ให
สรางขึน้ ใน พ.ศ. 2325 เปนวัดใน
พระบรมมหาราชวัง เชนเดียวกับ วัดพระศรี
สรรเพชญ ซึ่งเปนวัดในพระราชวังหลวงใน
สมัยอยุธยา และมีพระราชประสงคใหเปนที่
ประดิษฐาน "พระแกวมรกต" รวมถึงเปน
สถานที่ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล โดยเปนวัดที่
ไมมีพระสงฆจําพรรษาอยู
นิยมเรียกกันติดปากวา คุกเกา เปน
สวนรมณีนาถ
สวนสาธารณะที่จัดสรางขึน้ ใหม เพื่อนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายแดสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มี
พระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2535 และไดรับ
พระราชทานนามวา "รมณีนาถ" ซึ่งมี
ความหมายวา "นางผูเปนที่พึ่ง" ตั้งอยูบริเวณ
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเดิม ถนนมหา
ไชย แขวงสําราญราษฏร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ ที่ทั้งหมด 29 ไร 3
งาน 72 ตารางวา
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ศาลเจาพอเสือ

เปนศาลเจาเกาแกซึ่งตั้งอยูบนถนนตะนาว
เปนศาลเจาชาวจีนแตจิ๋ว (สายลัทธิเตา) ที่
เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สดุ แหงหนึ่งใน
เมืองไทย
เปนที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและจีนเปน
อยางมาก

ตลาดยอด

เปนศาลเจาจีนเล็กๆ ที่อยุในซอยที่จะไปหาง
สหกรณบางลําพูสรรพสินคาครับ ที่ศาลเจานี้มี
องคหลอโลหะของพันทายนรสิงห นายทาย
เรือสมัยกรุงศรีฯ

เสาชิงชา

เสาชิงชา เปนสถาปตยกรรมทีส่ รางขึ้นเพื่อใช
ประกอบพิธีโลชิงชา ในพระราชพิธีตรียัมพวาย
ตรีปวายของศาสนาพราหมณ-ฮินดู โดยทั่วไป
หมายถึงเสาชิงชาที่ตั้งอยูหนาวัดสุทศั นเทพว
ราราม และลานหนาศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร (ลานคนเมือง) ใกลกับเทวส
ถานโบสถพราหมณ ในพื้นทีแ่ ขวงเสาชิงชา
และแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

มิวเซียมสยาม

เปนพิพิธภัณฑการเรียนรูแ หงแรก ที่สราง
ความแปลกใหมในการชมพิพ ิธภัณฑ กระตุน
ใหเกิดการเรียนรู มีการจัดแสดงเรือ่ งราวผาน
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่ทําใหดูนา สนใจและเขา
ถึงกับผูเ ขาชมไดงาย เปนแหลงเรียนรูที่
ทันสมัย ภายในจัดแสดงประวัติความเปนมา
ของประเทศไทยทั้งในดานวัฒนธรรม และดาน
สื่อตางๆ มีการจัดนิทรรศการ
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางการออกแบบ
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สรุปและอภิปรายผล
จากขอมูลทั้งหมดผูวิจัยจึงนํามาใชในการออกแบบลายแผนที่แหลงทองเที่ยวไทย รอบเกาะรัตนโกสินทร โดยได
ทดลองออกแบบปรับปรุงจนเกิดเปนลวดลายดังนี้

ภาพที่ 10: ภาพสรุปลวดลายที่เลือกใชในงานออกแบบ
ที่มา : จรรจิรา โมนา
การวิจัยสรางสรรคที่ศึกษาถึงขอมูลอางอิงจากเอกสารและหลักฐาน ภาพถาย ภาพวาด ตางๆ เพื่อศึกษาถึงแหลง
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย โดยสรางสรรคออกมาในแงมุมใหมผานการออกแบบลวดลายผาโดยการตัดทอน
รายละเอียดบางสวนแตคงไวซึ่งเอกลักษณของสถานที่นั้นๆเพือ่ ใหงายแกการจดจําและการคนหา ผลงานวิจัยชิน้ นี้จึงจะหยิบยก
แนวคิดในการออกแบบ มาใชเพื่อเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในประเทศ ดวยผาพิมพลายแผนที่ในรูปแบบรวม
สมัยที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวันที่สามารถตอบโจทยทั้งในแงของความสวยงามและประโยชนใชสอย เพือ่ เปนแนวทาง
ในการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดตอไป
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ขอเสนอแนะ
ในการออกแบบลวดลายผาเพื่อสรางแผนที่ใหกบั นักทองเที่ยวนั้น สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกบั
วัตถุประสงคหรือ concept ของงาน การออกแบบของผูวิจัยเปนเพียงตัวอยางบางสวนที่จัดทําขึน้ เทานั้น ยังมีอีกหลาย
แนวทางในการพัฒนางานออกแบบลวดลายใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑดวยเทคนิคตางๆมากกวาเทคนิคการพิมพได ในการ
ออกแบบตําแหนงลายบนแผนที่ไมจําเปนตองใชทุกสถานที่ แตควรเลือกเฉพาะจุดเดนหรือแหลงทีส่ ําคัญสามารถสังเกตไดงาย
มาใชในการออกแบบเปนลายหลัก
เอกสารอางอิง
พีนาลิน สาริยา. (2549). การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
จรรจิราโมนา. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การออกแบบลวดลายสิ่งทอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. (2559). รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเทีย่ ว. ฉบับที่ 6 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2559 หนา 32
ชนกนาถ มะยูโซะ (2557), Formal Thai National Costume in the reign of King Bhumibol Adulyadej,
Procedia - International Science Index, Humanities and Social Sciences Vol:8, No:5, Pp.1610-1616.
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. สถานที่ทองเที่ยว. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2559. จากชื่อเว็บไซต:
http://thai.tourismthailand.org.
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. (2559). บทความตางๆ. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2559 จากชื่อเว็บไซต:
http://www.thaifta.com
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การสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักเรียนภายในชุมชน
สําหรับโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
วินัย หมั่นคติธรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
e-mail : winai.ma@ssru.ac.th

บทคัดยอ
ชุมชนที่มีโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ที่อยูในการดูแลและปกครองในเขตพืน้ ที่ดุสิต กรุงเทพมหานคร มี
หลายแหง ชุมชนราชผาติการามเปนชุมชนที่นาสนใจ เพราะเปนชุมชนที่อยูในเมืองชั้นใน มีแหลงท อ งเที่ ยวที่ สํ า คั ญ และมี
ความหลากหลายในการใชพนื้ ที่ ซึ่งประกอบดวย สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด พิพิธภัณฑ สํานักงานภาครัฐ รานคา ทาเรือ
ทองเที่ยว แหลงพักอาศัยชุมชนแออัด (สลัม) ฯลฯ ปะปนในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งที่ผานมามีเหตุการณอาชญากรรมเกิดขึ้นเรื่อย ๆ
ถึงจะไมมาก แตก็ทําลายความนาเชื่อถือดานความปลอดภัยของพื้นที่ได ทําใหสงผลกระทบตอความมั่นใจถึงความปลอดภั ย
ของผูคนได
ในการนําเสนอขอมูลทางกายภาพของชุมชนราชผาติการามนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษา แนวทางปรั บ ปรุ ง
อาคารเรียนและสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ สําหรับ
โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลของลักษณะกายภาพ
เดิมทั้งหมด วิเคราะหถึงปญหาของพื้นที่ ซึ่งผลการวิจัยที่ไดรับจะสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนากายภาพของ
ชุมชน และปรับปรุงการจัดการพื้นที่ภายในชุมชนใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนที่ พั ก อาศั ยในพื้ น ที่ แ ละ
ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ชุมชน, สภาพแวดลอมทางกายภาพ, ความปลอดภัย
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Physical Environmental Survey for Increase Student and Community Safety
for the Kindergarten and Primary School in Dusit District Bangkok.
Winai Mankhatitham

Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University
e-mail : winai.ma@ssru.ac.th

Abstract
The community has kindergartens and elementary schools under the care and administration of
Dusit District, Bangkok. Rachphatigraram community is interesting because the community is in the inner
city with key tourist sites and a variety of uses in the same area including educational institutes, schools,
temples, museums, government offices, shops, tourist docks, residential areas, crowded neighborhoods
(slums), etc. Although not many crimes occurred in the area in the past, the area’s reliability in terms of
safety can be ruined with serious impact on confidence about safety.
This presentation of physical data from the Rachphatigraram Community is part of a study on
Guideline Development of Classroom Building and Physical Environmental for Increase Student and
Community Safety for the Kindergarten and Primary School in Dusit District Bangkok. by collecting data on
original physical characteristics and analyzing area problems. The findings can be implemented to make
physical development plans for the community and improve area management within the community
offering better safety for the lives and property of area residents and the general public.
Keywords : community, Physical Environmental, Safety
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บทนํา
ปจจุบันสภาพแวดลอมของชุมชนในเขตเมืองเอือ้ ตอการเกิดอาชญากรรมและมีแนวโนมของปญหาและความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปญหาอาชญากรรมไดสรางความเดือดรอนแกประชาชนในชุมชนที่อยู อ าศั ยนั้ น ๆ โดยเฉพาะอาชญากรรม
ประเภทประทุษรายตอทรัพยสิน ชีวิต และรางกายในเคหะสถาน จากการศึกษาพบวาอาชญากรรมมากกวาครึ่งหนึ่งเกิดเหตุใน
ที่พักอาศัยมากกวาที่สาธารณะอื่นๆ พบวาอาชญากรรมสวนใหญเกิดเหตุที่พกั อาศัยรอยละ 66.9 บริเวณภายในรั้วบาน รอยละ
50.2 เกิดเหตุบริเวณพื้นที่เปดโลงอื่นๆ ถนน รอยละ21.4 บริเวณซอย รอยละ 11.8 และบริเวณสถานที่สาธารณะ รอยละ 8.4
และรานสะดวกซื้อ รอยละ2.9 (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550) จากเหตุ ก ารณด า นความผิ ด ประเภท
ประทุษรายตอทรัพยสินในเคหะสถาน คดีประเภทนี้กระทบกระเทือนตอความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนสวน
ใหญในสังคม ซึ่งทางเลือกที่ดีกวาการแจงความก็คือ หามาตรการปองกันและปรับปรุงสภาพแวดลอมของยานที่ พั ก อาศั ยให
ปลอดภัย และลดชอ งโอกาสในการก อ อาชญากรรมจะดี ก วา การแก ป ญ หาเมื่อ เกิ ด ป ญ หาอาชญากรรมขึ้ น ซึ่ งป ญ หา
อาชญากรรมในชุมชนนี้ สามารถทําใหลดลงไดโดยอาศัยการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพเขาชวย
สําหรับเขตพื้นทีท่ ี่ทําการศึกษาทางผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาบริเวณพืน้ ที่เขตดุสิต มีชุมชนทั้งหมดจํานวน
44 ชุมชน โดยเลือกพื้นที่ชมุ ชนวัดราชผาติการามเปนชุมชนนํารอง เนื่องจากในพืน้ ที่ชุมชนนี้มีสถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด
และหอพักตามชุมชนหลายแหง รวมถึงเปนพื้นที่ที่มีเหตุอาชญากรรมคอนขางสูง
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ ภายในชุมชนแออัดที่เอือ้ ตอการเกิดอาชญากรรม โดยสัมพันธกบั ลักษณะสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของชุมชนราชผาติการาม
ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตในการวิจัยศึกษาพืน้ ที่ชุมชนราชผาติการาม
ระเบียบวิธวี ิจัย
แนวทางในการศึกษาพืน้ ที่ชมุ ชนราชผาติการามจะใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษากายภาพ
ของชุมชนทั้งหมด จากนั้นจะเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อนํามาสรุปผล
สําหรับจากลักษณะของพืน้ ที่ ที่มีลักษณะเปนชุมชนแออัด มีเพียง 69 หลังคาเรือน ทําใหอาคารบานเรือนแตละหลัง
จึงปลูกติด ๆ กัน ไมเปนระเบียบ และไมเขาขายกฎหมายควบคุมอาคาร เรื่องระยะรนตาง ๆ จึงไมมีปรากฏให เ ห็ น ลั ก ษณะ
อาคารมีความหลากหลาย ตามฐานะของผูอยูอาศัย ทั้งบานชั้นเดียว บานสองชั้น ที่เปนทั้งไมและคอนกรีต ผสมปนเปกั น มี
บานที่มีรั้วรอบขอบชิด และบานที่ไมมีรั้ว และพื้นที่รกรางหลายจุด รวมถึงยังมีสถานที่สําคัญคือพิพ ิธภัณฑสักทองที่ถือวาเปน
แหลงทองเที่ยวสําคัญมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมอยูอยางตอเนือ่ ง และมีสถานศึกษา ไดแกโรงเรียนวัดราชผาติการาม และเพื่อ
ความสะดวกในการเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงแบงพื้นที่ภายในชุมชนออกเปน 3 โซน ไดแก
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โซน A
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
โซน B
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
โซน C
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติด ชุมชน
ติด ถนนราชวิถี
ติด ถนนขาว
ติด แมน้ําเจาพระยา
ติด ถนนราชวิถี
ติด ถนนชุมชน
ติด ชุมชน
ติด แมน้ําเจาพระยา
ติด ถนนราชวิถีและถนนขาว
ติด ชุมชน
ติด หนวยงานราชการ
ติด ชุมชน
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ภาพที่ 1 การแบงพืน้ ที่ภายในชุมชน เปน 3 โซน ไดแก โซน A โซน B และโซน C

ภาพที่ 2 ลักษณะกายภาพภายในชุมชน
สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กํา หนดขนาดของกลุ มตั วอย า งใช สู ต ร ทาโร ยามาเน
(Yamane, 1970) ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95% และใหมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรั บ ได 5% ผู วิจัยได ทํ า
การประมาณคาจํานวนกลุมตัวอยาง โดยตัวแทนของประชากรผูที่พั ก อาศั ยในบริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษา ซึ่ งกํ า หนดให ตั วอาคาร
บานเรือน 1หลัง นับเปน 1 หนวยหลังคาเรือน การศึกษาในครั้งนี้ 1 หนวยหลังคาเรือนใชตัวกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน จาก
จํานวนหนวยหลังคาเรือนบริเวณพื้นที่ชุมชนราชผาติการาม ทั้งสิ้น 69 หลังคาเรือน

=

N
1+N

n คือ จํานวนตัวอยาง ขนาดของกลุมตัวอยาง
N คือ ขนาดของประชากรที่ทราบคา
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e คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดได
ประชากรที่ใชในการวิจัยมีจํานวน 69 หลังคาเรือน ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอยางได 5% ขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ตองการเทากับ
=

69
1 + 69(0.05)

n = 58.848 คิดเปน 59 หลังคาเรือน
ดังนั้นขนาดของประชากรในการศึกษาครั้งนี้จึงใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 59 หนวยหลังคาเรื อ น เท า กั บ ตั วแทน
ของการศึกษา คือ ผูอาศัย หรือผูเชา ในบริเวณพื้นที่นั้น
ผลการวิจัย
จากการสํารวจขอมูลทางดานสภาพแวดลอมของชุมชนราชผาติการาม สามารถสรุปเปนประเด็น ๆ ไดดังนี้
ลักษณะและรูปแบบที่พักอาศัย
ลักษณะของอาคารที่อยูในพื้นที่ชุมชนราชผาติการามนั้น มีความหลากหลายคลาย ๆ กับชุมชนแออั ด ทั่ ว ๆ ไป คื อ
ลักษณะของอาคารพักอาศัย ทั้ง 3 โซน มีความคลายคลึงกัน คือมีทั้งเปนบานเดียว บานไมชั้นเดียว บ า นไมส องชั้ น อาคาร
พาณิชย แตจะมีรายละเอียดที่ตางกันดังนี้
1 โซน A
จะมีลักษณะของอาคารที่ปลูกติดกันอยางหนาแนน และสังเกตจากลักษณะอาคาร กลุมอาคารที่ติดถนนราชวิถึ
จะมีฐานะที่ดีกวากลุมอาคารดานใน เพราะบานแตละหลังจะมีรั้วที่เปนกําแพงกออิฐที่มีความแข็งแรง มีประตูเหล็ก สามารถ
ล็อคปองกันการบุกรุกไดซึ่งแตกตางจากอาคารดานในที่เปนบานสวนใหญจะเปนรั้วสังกะสี บางหลังไมมีรั้วบ า น ไมส ามารถ
ปองกันการบุกรุกได

ภาพที่ 3 รูปแบบที่พกั อาศัยบริเวณโซน A
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2.2 โซน B
จะมีลักษณะของกลุมอาคารไมหนาแนนเทากลุมอาคาร โซน A อาคารที่อยูริมถนนราชวิ ถี จะมีรั้ วก อ อิ ฐ รอบ
พรอมประตูเหล็กที่แข็งแรง สวนอาคารที่อยูดานในจะเปนอาคารที่มีความปลอดภัยนอยกวา มีทั้งแบบหองเชา อาคารพาณิชย
และบานพัก การปองกันการบุกรุกดีกวากลุมอาคารโซน A

ภาพที่ 4 รูปแบบที่พกั อาศัยบริเวณโซน B
2.3 โซน C
กลุมอาคารในโซน C จะเปนโซนที่มีความปลอดภัยคอนขางสูง เพราะบานเรือนแตละหลังจะมีแนวรั้วกออิฐที่
แข็งแรง มีประตูเหล็กที่สามารถปองกันอันตรายจะภายนอกไดเปนอยางดี ซึ่งคงเปนเพราะบริเวณนี้เปนทางสัญจรหลัก
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ภาพที่ 5 รูปแบบที่พกั อาศัยบริเวณโซน C
สําหรับผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 59 ชุด เก็บขอมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2559-15 กรกฎาคม
2559 โดยใชเวลาประมาณ 45 วัน และไดรับการตอบกลับไดทั้งหมด 100% โดยมีรายละเอียดหัวขอที่สอบถามดังนี้ 1)สถานะ
2)จํานวนสมาชิก 3)อายุ 4)สถานภาพสมรส 5)ระดับการศึ ก ษา 6)อาชี พ 7)รายได เ ฉลี่ ยต อ เดื อ น 8)บริ เ วณที่ พั ก อาศั ย 9)
ระยะเวลาที่อาศัยอยู ณ สถานที่อยูปจจุบัน 10)การรูจักเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 11)การประสบอาชญากรรม 12)จํานวน
ครั้งที่เกิดอาชญากรรม 13)สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 14)ชวงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม 15)ลักษณะที่อยูอาศัยของกลุ ม
ตัวอยาง 16)การประกอบธุรกิจโดยใชสถานที่พักอาศัย 17)ถนนและเสนทางสัญจรบริเวณที่อยูอาศัย 18)บริเวณที่ อ ยู อ าศั ยมี
พื้นที่เสี่ยงภัย 19)ความสวางของไฟภายในบริเวณบาน 20)รั้วหนาบาน ริมถนนและเสนทางสัญจร 21)ระบบเฝ า ระวังความ
ปลอดภัยภายในชุมชนซึ่งผลของแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบกับสภาพกายภาพภายในชุมชนที่สํารวจไดอีกครั้ง
ผลที่ไดจากแบบสอบถาม สามารถวิเคราะหตามหัวขอไดดังนี้ 1)คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญมี
สถานะเปนผูอาศัย รอยละ 73.2 ซึ่งมีสถานะเปนหัวหนาครอบครัว รอยละ 26.8 2) มีจํานวนสมาชิกนอยสุด 1 คน มากสุ ด
10 คน 3)มีอายุชวง 15-25 ป รอยละ 44.4 เปนเพศหญิง ชวงอายุ15-25 ป รอยละ 26.0 และเพศชายชวงอายุ 15-25 ป รอย
ละ 22.0 4)มีสถานภาพโสด รอยละ 58.0 5)สวนใหญจบการศึ ก ษาระดั บ ต่ํ า กวา ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 32.8 6)มี อ าชี พ เป น
พนักงาน รอยละ 33.2 7)รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 8,001 – 15,000 บาท รอยละ 34.4 8)มีที่พักอาศัยอยูใน
ยานที่พักอาศัยรอยละ 66.8
9)อาศัยอยูชวงระยะเวลา 1-5 ป รอยละ 53.6 10)การรูจักเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยูของกลุมตัวอยางสวนใหญ
พบวา การรูจักเพื่อนบานนอยกวา 5 หลัง รอยละ 36.8 สําหรับ 11)การประสบอาชญากรรมของกลุมตัวอยางในรอบ 1 ป ที่
ผานมานั้น พบวา เคยประสบอาชญากรรม รอยละ 32.8 และไมเคยประสบอาชญากรรม ร อ ยละ 76.2 เมื่อ พิ จารณาตาม
ประเภทของอาชญากรรม พบวา สวนใหญเคยประสบอาชญากรรมต อ ทรั พ ย สิ น อาชญากรรมต อ ชี วิต และร า งกาย และ
อาชญากรรมทางเพศ 12)จํานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม พบวา เกิด 1 ครั้งรอยละ 62.2 ซึ่งมี13)สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม
พิจาณา 3 อันดับแรก คือ มุมอับลั บ ตาคน มุมมืด ไมมีแ สงส อ งสวา ง และเส น ทางเปลี่ ยวในซอย 14)ช วงเวลาที่ เ กิ ด เหตุ
อาชญากรรมสวนใหญ คือ ชวงเวลา18.01-24.00 น. รอยละ 68.29 รองลงมา คือ ชวงเวลา 12.01-18.00 น. รอยละ 18.30
15)ลักษณะที่พักอาศัยของกลุมตัวอยาง ในดานความสะดวกของบุคคลภายนอกที่ ส ามารถเข า ที่ พั ก อาศั ย พบวา
บุคคลภายนอกไมสามารถเขาที่พกั อาศัยไดสะดวก รอยละ 60 เนื่องจากเปนหอพักหรือบานเชาที่หามบุคคลภายนอกเขา เปน
ชุมชน หรือหมูบานหามบุคคลภายนอกเขา รอยละ23.6 และมีรั้วกั้น เพียงรอยละ 7.6 สวนบุคคลภายนอกสามารถเข า ที่ พั ก
อาศัยไดสะดวก รอยละ 40.0 เนื่องจากมีรั้วกั้นแตสามารถเขาออกไดงายและสะดวก และเปนหอพักบานเชาที่บุคคลภายนอก
เขาถึงได สวน 16)ในการประกอบธุรกิจโดยใชสถานที่พกั อาศัยนั้น สวนใหญไมใชสถานที่พักอาศัยเพื่อการประกอบธุรกิจ 17)
ดานถนนและเสนทางสัญจร บริเวณที่อยูอาศัยไมคอยมีระเบียบ มีการบํารุงรักษาจากหนวยงานของรั ฐ บ า ง และเป น ถนน
คอนกรีต ซึ่งมีรองระบายน้ํา ลักษณะทางเขาออกของบริเวณถนนเปนทางเขาออกทางเดียวภายในชุ มชน และมีผู ค นสั ญ จร
จํานวนมาก มีตนไมบดบังสายตาเปนตนไมพุมเตี้ย บริเวณทางเดินเทาของสองฝงถนนมีสิ่งกีดขวางบดบังตา สภาพถนนมีการ
ดูแลรักษาบาง ระบบสัญลักษณบอกทางเปนปาย สวนระบบแสงไฟสองสวางบริเวณถนนมีจํานวนไมเพียงพอตอสภาพการใช
งาน แสงไฟสองสวาง ไดมีการซอมบํารุงใหอยูในสภาพใชงานไดดี
สําหรับ 18)บริเวณที่อยูอาศัยมีพื้นที่เสี่ยงภัยของบุคคลในชุมชนเปนบริเวณที่เสนทางเปลี่ยวในซอย มีมุมมืดไมมีแสง
สองสวาง และมุมอับลับตาคน สวน 19)ความสวางของไฟภายในบริเวณบาน รั้วหนาบาน ริมถนนและเสนทางสัญจร พบวา มี
สวางพอใช และ 21)ระบบเฝาระวังความปลอดภัยภายในชุมชน สวนใหญมีปอม รปภ. ของทางวัด แต ไ มไ ด ส อดส งดู แ ลใน
ชุมชน กลอง CCTV ติดตั้งเฉพาะบาน
สวนขอมูลลักษณะของอาคารภายในชุมชนราชผาติ ก าราม นั้ น รวมถึ งข อ มูล ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ ความปลอดภั ย เช น
หลอดไฟแสงสวางในชุมชน ปอม รปภ. หรือแมแตกระจกกลมที่ จะช วยให มองเห็ น จุด อั บ สายตา ฯลฯ ดั งนั้ น จึงสามารถ
วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจสภาพพื้นที่ ไดดังนี้
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-

อาคารสวนใหญเปนอาคารพักอาศัย มีทั้งแบบบานเดี่ยว หองเชา อาคารพาณิชยปลูกติด ๆ กัน มีประมาณ 60%
ที่มีรั้วลอมรอบ สวนอีก 40% เปนอาคารที่ไมมีรั้ว วัสดุที่ใชปลูกสรางมีหลากหลายทั้งไม อิฐ สังกะสี เปนตน
- รูปแบบของรั้วมีทั้งแบบโปรงและแบบทึบความสูงของรั้วสวนใหญมากกวา 90% ประมาณ 2.50 ม.
- ประตูหนาบานและอุปกรณปองกันการบุกรุกสวนใหญ เปนแบบราคาถูก ไมคอ ยมี ค วามแข็ งแรงมากนั ก และ
มักจะไมมีเหล็กดัดและลูกกรง
- ระยะรนของอาคารมีนอยมาก ทําใหสามารถปนขามไดงาย รวมถึงในยามเกิดเหตุเพลิงไหม ก็จะรุกรามไดงาย
- ถนนเขาออกคับแคบ ในกรณีฉุกเฉิน รถดับเพลิงขนาดใหญไมสามารถเขาออกได
- แสงสวางภายในชุมชมนอยเกินไป มีจุดมืดหลายจุดในยามค่ําคืน
- พื้นที่ฟุตบาทนอยมาก ในสวนซอยเชื่อมไมมีทางเทาใหเดิน ตองเดินบนถนน
เมื่อนําผลจากการสํารวจกายภาพชุมชนและการเก็บแบบสอบถาม มาประมวลผล จะเห็ น วา ข อ มูล ทั้ งสองส วน
สนับสนุนและไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหสามารถสรุปถึงปจจัยที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคดังนี้
- ชาวบานภายในชุมชนมีฐานะปานกลาง และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก ดังนั้นเรื่องของการปรับปรุงที่อยู
อาศัยเพื่อปองกันภัยตาง ๆ จึงถูกละเลย
- อาคารบานเรือนที่อยูอาศัยสวนใหญไมใชทรัพยสนิ ของตนเอง ไมมีกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามกฎหมาย จึงไม
ใสใจในการบํารุงรักษา เพราะคิดวาเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย
- รั้วอาคารสวนใหญสูงไมเกิน 2.50 ม.และเปนวัสดุที่ไมคงทนถาวร ซึ่งงายตอการบุกรุก
- ประตูหนาบาน มีความแข็งแรงปานกลางและมักจะไมมีเหล็กดัดและลูกกรง
- ระยะหางระหวางอาคารมีนอยเกินไป ซึ่งอาจจะทําใหปนขามไดงาย
- แสงสวางภายในชุมชนมีนอย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอาชญากรรมงายยิ่งขึ้น
- มีพื้นที่รกราง ยอย ๆ หลายจุด ซึ่งอาจเปนจุดที่เหมาะสมใหกอเหตุได
- ชุมชนอยูชิดถนนใหญ อาจจะเปนอันตรายแกเด็กนักเรียนได ในยามที่เด็กเลิกเรียน เพราะพื้ น ที่ ฟุ ต บาทน อ ย
เกินไป
ขอเสนอแนะ
ในการตอยอดงานวิจัยนี้ ขอมูลที่สํารวจได สามารถนําไปใชในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชุมชนใหมีความปลอดภัย
เปนการลดอาชญกรรมและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพ สรางความสวยงามที่ภูมิ
ทัศนใหสอดรับการความสวยงามของวัดราชผาติการาม ที่มีนักทองเที่ย วมาเคารพและกราบไหวจํา นวนมาก และจะเป น
ประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในพืน้ ที่ ไมวาจะเปนสถานีตํารวจดุสิต สํานักงานเขตดุสติ ศูนยปองกันภัยตาง ๆ ที่จะได
ขอมูลในเชิงลึกของชุมชนเพิ่มขึ้นและยังเปนประโยชนกับชุมชนเองที่ไดสรางความปลอดภัยในชุมชน โดยใหพี่นองในชุมชมมี
สวนรวม ทําใหเปนชุมชนที่เขมแข็งตอไป
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บทคัดยอ
ชุมชนที่มีโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ที่อยูในการดูแลและปกครองในเขตพืน้ ที่ดุสิต กรุงเทพมหานคร มี
หลายแหง ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่นาสนใจ เพราะเปนชุม ชนที่ อ ยู ใ นเมือ งชั้ น ใน มีแ หล งท อ งเที่ ยวที่ สํ า คั ญ และมีค วาม
หลากหลายในการใชพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย สถาบันการศึกษา โรงเรีย น วัด พิ พิ ธภั ณฑ สํ า นั ก งานภาครั ฐ ร า นค า ท า เรื อ
ทองเที่ยว แหลงพักอาศัยชุมชนแออัด (สลัม) ฯลฯ ปะปนในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งที่ผา นมามีอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก นั ก เรี ยน
เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ถึงจะไมมาก แตก็ทําลายความนาเชื่อถือดานความปลอดภัยของพื้นที่ได ทําใหสงผลกระทบตอความมั่น ใจถึ ง
ความปลอดภัยของผูคนได
ในชุดโครงการวิจัยนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อได รู ป แบบของชุ มชนที่ มีส ภาพแวดล อ มทางกายภาพที่ มีค วาม
ปลอดภัย ชวยลดอุบัติเหตุ รวมถึงการนําระบบภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศมาใชกับโครงขายการสัญจรอิสระเพื่อสรางแผนที่
จุดเสี่ยงภัยดานอาชญากรรมในพื้นที่เขตดุสิต จะนําเสนอขอมูลทางกายภาพของชุมชน ขอมูลจากผูอยูอ าศั ยในชุ มชนและ
ขอมูลสัณฐานวิทยาเมืองดวย Space Syntax เปนการศึกษาความสัมพันธของสัณฐานวิทยาเมืองและรูปแบบอุบัติเหตุ ในพื้นที่
เขตดุสิต ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนการรอยเรื่องราวของปญหาอุบัติเหตุในพื้นที่เขตดุสิตใหสามารถมองเห็นมิติ ความสัม พั น ธแ ละ
ความเชื่อมโยงของเหตุอุบัติเหตุตาง ๆ
จากชุดโครงการวิจัยพบวาขอมูลจากชุดโครงการยอยที่ 1 เรื่องแนวทางปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล อ มทาง
กายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภั ยของนั ก เรี ยนภายในโรงเรี ยนและชุ มชนโดยรอบ สํ า หรั บ โรงเรี ยนระดั บ อนุ บ าลและ
ประถมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได ข อ สรุ ปถึ งแนวทางการปรั บปรุ งกายภาพของชุ มชนและอาคารเรี ยนดั งนี้
1)ระเบียงอาคารเรียน ควรมีความแข็ งแรงและสู งไมต่ํ า กวา 1.20 ม.และไมค วรเป น รั้ วทึ บ ทั้ งหมด เพื่ อ ให ค รู เ ห็ น ความ
เคลื่อนไหวในยามเกิดเหตุ 2)ประตูหนาควรเปนประตูที่มีความแข็งแรงและมีระบบล็อคที่มีมาตรฐาน รวมถึงควรมีเหล็กดัดเพื่อ
ความปลอดภัย 3)แสงสวางภายในอาคารเรียนบางจุดนอยเกิ น ไป 4)บริ เ วณบั น ไดขึ้ น ลง ควรเพิ่ มวัส ดุ กั น ลื่ น 5)หลี ก เลี่ ยง
ครุภัณฑที่เปนมุมแหลม ถามีตองทําใหมน และ6) เพิ่มกลอง CCTV ทุกชั้นโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ อ ย ๆ ส ว น
โครงการยอยที่ 2 เรื่อง การหาศักยภาพการแทรกซึมการสัญจรภายในชุมชน จากสภาพแวดลอมทางกายภาพ ในเขตดุ สิ ต
กรุงเทพ โดยใชโปรแกรม Space Syntax พบวากลาวคือ บริเวณทางเขาชุมชนวัดเทวราชกุญชรควรใหความสําคัญกับทางเทา
ไมควรมีสิ่งกีดขวางทางเดินเทา เพื่อเอื้อใหคนเดินเทาโดยเฉพาะนักเรียน ซึ่งเปนวัยที่เสี่ยงตอการเกิดภัยจากอุบัติเหตุไดงาย มี
การเดินทางสัญ จรไปกลับระหวางบานกับโรงเรียน ซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันของนักเรียน เพื่อเชื่อมไปยังจุดเปลี่ยนถายระหวาง
ทางเดินเทากับรถประจําทางบริเวณถนนสามเสน และควรมีการปูพนื้ ถนนดวยวัสดุที่เปนมิตรกับคนเดินเทาที่ตางไปจากวัสดุที่
ใชปูถนนทั่วไป เพื่อใหผูขบั ขี่ยานพาหนะขนาดเล็กและขนาดใหญรับรูจากผิวสัมผัสของพื้นถนนใหเกิดความระมัดระวังคนเดิน
เทาภายในชุมชนมากขึ้น
ผลการวิจัยที่ไดรับนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนากายภาพของชุมชน รวมถึง
การควบคุมเสนทางการสัญจรในเขตดุสติ และปรับปรุงการจัดการพื้นที่ภายในชุมชนใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของนักเรียนและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ชุมชน, สภาพแวดลอมทางกายภาพ, โครงขายสัญจรอิสระ
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Study of Physical Environmental for Increase Student Safety in the School
and Community. : A Case Study of Dusit District Bangkok.
Winai Mankhatitham
Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University
e-mail : winai.ma@ssru.ac.th

Abstract
The community has kindergartens and elementary schools under the care and administration of
Dusit District, Bangkok. This community is interesting because the community is in the inner city with key
tourist sites and a variety of uses in the same area including educational institutes, schools, temples,
museums, government offices, shops, tourist docks, residential areas, crowded neighborhoods (slums),
etc. Although not many accidents occurred in the area in the past, the area’s reliability in terms of safety
can be ruined wit serious impact on confidence about safety. This research project will present physical
data on Community and urban morphological data with the Space Syntax. This research is also a study of
correlations between urban morphology and accidents patterns in Dusit District. The data obtained will
compile accidents problems in Dusit District to present dimensions, correlations and connections
between various accidents. Summarize the Classroom Building and Community physical improvement
guidelines as follows. 1) Fencing should be strong and not less than 1.20 m. and should not be all solid.
2) The doors are sturdy and have standard locking systems, including safety steel.3) Some of the lighting
in the building is too less.4) Ladder should be added slippery material.5) Avoid tables and chairs with
sharp corners.and 6) Add CCTV cameras on every floor, especially at the point of frequent accidents.And
project no.2 study to the Space Syntax Program, Searching access by road to the community from
physical environment was found to be the community, Wat Pravat Kunchorn should focus on the
pavement. There should be no pedestrian barriers. To encourage pedestrians especially students and
should be pedestrian-friendly materials.
The findings can be implemented to accompany physical development planning for the
community and improve area management within the community along with controlling traffic routes in
Dusit District to offer better safety for the lives and property of area students and the general public.
Keywords : community, Physical Environmental, Space Syntax.
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บทนํา

การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการศึ กษาในระดั บ
กอนประถมศึกษาและประถมศึกษา นับวามีเปนชวงเวลาที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนการปูพื้นฐานชี วิ ต ทั้ ง
มวลใหแกเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพของสั งคมในวั น
ขางหนาการศึกษาในระดับนี้เปนการศึกษาที่ตองมุงเสริมสรางพัฒนาการของเด็ กให เกิ ด ขึ้นอย างมี ระบบตาม
วุฒิภาวะดวยการอบรมสั่งสอนขั้นมูลฐานอันเปนหนทางนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัต ิตนของเด็ก
(วรรณี พฤกษะวัน. 2539 : 1) เด็กวัยปฐมวัยเปนวัยที่อยูในชวงอายุ ตั้งแตแรกเกิด จนถึง 8 ป ซึ่งเปนระยะที่
สําคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และบุคลิกภาพ เปนวัยที่เรียกวา ชวงพลัง
แหงการเจริญเติบโตของชีวิต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2538 : 8) สมองและรางกายของเด็ กจะมี อัต ราการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ขนาดของสมองจะมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 3 ปแรกและจะเจริญ
ถึงขีดสุดเมื่ออายุประมาณ 6 – 8 ป (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2542 : 11) โดยดานสติปญญาจะพัฒนาไดถึง 50%
ในชวงอายุ 0 – 4 ป และเพิ่มอีก 30% ในชวงอายุ 4 – 8 ป มีเพียง 20%เทานั้น ที่จะพัฒ นาในชว งอายุ 8 –
17 ป (ภรณี คุรุรัตนะ. 2540 : 44) การจัดการศึกษาใหแกเด็กวัยนี้มีสว นชว ยให เด็ กเกิ ด การพัฒ นาและการ
เรียนรูอยางเต็มที่
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 เรื่องนโยบายการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
ขอ 1.2 ระบุวา รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา (3 – 5 ป) เพราะการพัฒนาเด็กวัยนี้
เปนชวงเวลาสําคัญสําหรับพัฒนาการทางสมองของบุคคล การศึกษาระดับนี้ควรเปนการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมโดยการสงเสริมใหชุมชนหรือสถาบันหรือองคกรในทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันครอบครัวมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาระดับนี้ควบคูไปดวย ดังนั้นการจัดทําแผนการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 12 ป ต องให ค รอบคลุม
การพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา (3- 5 ป) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547 : 1 – 2)
สําหรับการจัดศึกษาภายใตการกํากับดูแลของกรุงเทพมหานครนั้น มีการแบ งพื้นที่ การดู แล
โดยอิงกับสํานักงานเขตแตละพื้นที่ จํานวน 6 กลุมพื้นที่ ไดแก 1.กลุมกรุงเทพกลาง 2.กลุมกรุงเทพใต 3. กลุม
กรุงเทพเหนือ 4.กลุมกรุงเทพตะวันออก 5.กลุมกรุงธนเหนือและ6.กลุมกรุงธนใต ในสวนของเขตกลุม กรุงเทพ
กลาง อันประกอบดวย 9 เขตยอย ไดแก เขตพระนคร ปอมปรามศัตรูพาย สัม พันธวงศ ดุ สิต พญาไท ห ว ย
ขวาง ราขเทวี ดินแดงและวังทองหลาง1 สําหรับการศึกษาจะศึกษากลุมโรงเรียนที่ตั้งอยู ใ นเขตดุ สิต เป นกลุม
โรงเรียนนํารอง โดยในเขตนี้มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 แหง ไดแก
1. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
2. โรงเรียนวัดธรรมาธิตาราม
3. โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
4. โรงเรียนวัดราชผาติการาม
5. โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
1

ขอมูลสถิติโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนแนกตามขนาดโรงเรียน ป2558
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6. โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม
7. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
8. โรงเรียนสุโขทัย
9. โรงเรียนเบญจมบพิตร
ซึ่งโรงเรียนทั้ง 9 แหงนี้ ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ชุมชนแออัดและชุมชนเมือง มี การเรี ย นการสอน
ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีเด็กอนุบาล ชั้นอนุบาล1-2 และเด็กประถมชั้น ป.1-ป.6 มีเงื่อนไขของ
บริบทสภาพแวดลอมภายนอกที่ตางกัน
ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนภายใตการกํากับดูแลของกรุงเทพมหานครนั้นจะใชรูปแบบ
มาตรฐานอาคารและสิ่งกอสรางจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การเป น
แบบมาตรฐานในการกอสราง และมีการใชงานกันมาเปนเวลานาน ขนาดของหองเรียน ความสูงของราวกันตก
วัสดุพื้นผิว รวมถึงระยะการใชงานของอุปกรณตาง ๆ ที่กําหนดไว การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรี ย น การ
เลือกใชวัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ อาทิเชน เครื่องเลน โตะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งองคประกอบเหลานี้ลว นแลว แต มี ผลต อ
ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทั้งสิ้น จากขอมู ลศู นย ป ระสานงานวิ จั ย เพื่ อสรางเสริม ความปลอดภั ย และ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาคกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวามีเด็กวัย 1 – 14 ป ตองเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุเฉลี่ยราว 3,000 – 4,000 คน ตอป ยังไมนับเด็ก ๆ ที่ประสบภัยประเภทพลัดตกหกลม ถูก
ยวดยานพาหนะเฉี่ยวชน จมน้ํา และอีกนานาสาเหตุใหตองอุมเขาหองฉุกเฉินอีกปละไมนอยกวา 2 ลานคน ถือ
วาเปนเรื่องที่นาตกใจและที่แยไปกวานั้นคือ พบวา ปรากฏการณเจ็ บ ตายของเด็ ก ๆ เกิด ขึ้นทั้ งที่ บ าน ย าน
ชุมชน และในรั้วโรงเรียน อันเปนสถานที่ซึ่งพวกเขาตองใชชีวิ ต อยู ทุ กเมื่ อเชื่ อวั น (รัชดา ธราภาค. 2546: 2)
เด็กอายุ 1- 14 ป เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปละ 3,000 ราย คิด เปน 36% ของการตายทั้ งหมดของเด็ กซึ่งเป น
อัตราสูงสุด รองลงมา คือการตายจากการจราจรหรือการเดิ นทาง จํ านวน 700 -800 คน ต อป คิ ด เป น 8 %
ของการตายทั้งหมด (จี้”ซอมหนีไฟ” สรางโรงเรียนปลอดภัย. 2548: 15) และที่ปรากฎเปนขาวที่นาสลดใจเมือ่
ปลายป 2544 คือ เด็กวัยอนุบาลถูกเกาอี้หลนทับถึงแกความตายในโรงเรียน (ชัดแกวมณี. 2545 : 3) และเมื่อ
ประมาณเดือนกันยายนที่ผานมา มีขาวนักเรียนถูกคนรายแทงในโรงเรียนจนไดรับบาดเจ็ บ (ควงมี ด บุ กรร. ไล
แทงยับ 4 นร. เซนตโยฯ. 2548 : 1) และนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบนนฯ ตกตึกชั้น 3 ทั บ นักเรี ย น
ชั้น ม.3 (เด็ก ม.4 สวนกุหลาบนนท ฯ พลัดตกราวบันไดชั้น 3 หลนทับเด็ก ม.3. 2558 : 1) จะเห็ นได ว าจะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีสวนในการกอใหเกิดอุบัติเหตุไดทั้งสิ้น และจากเหตุ การณ
ตาง ๆ เหลานี้เปนเครื่ องกระตุ นเตื อนให ผูบ ริห ารโรงเรี ย น ครู และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วของตระหนักและเห็ น
ความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุอยางจริงจังเพื่อชวยใหนักเรียนไดรับความปลอดภัย
นอกจากการศึกษาดานการสํารวจทางกายภาพแลว การสรางแบบจําลองการแทรกซึม ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาภายในอาคารเรียน ดวยการประยุกตใชกราฟการเขาถึง เป นวิ ธี การหนึ่งที่ ชว ยให
ทราบถึงศักยภาพการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพของนักเรี ย นระดั บ ประถมศึ กษา โดยสัม พันธ กับ
สัดสวนและสรีระของมนุษยในชวงวัยประถมศึกษาสามารถแทรกซึมเขาไปใชพื้นที่ นั้นได ซึ่งแบบจํ าลองนี้จ ะ
ชวยทํ าให เห็ นการเคลื่อนที่ ของนักเรี ย น ตํ าแหนงที่ นักเรี ย นสัญ จรหรือรวมตั ว ในอาคารเรี ย น ซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดอุบัติเหตุในลักษณะตาง ๆ กัน สวนสําหรับภายในชุมชนนั้นการหาศักยภาพการแทรกซึม การสัญ จร
ภายในชุมชน จากสภาพแวดลอมทางกายภาพ ในเขตดุสิต เป นวิ ธี การหนึ่งที่ ชว ยให ท ราบถึง ศั กยภาพการ
เขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษยสามารถแทรกซึมเขาไปในพื้นที่นั้นได โดยการหาศักยภาพการแทรก
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ซึมการสัญจร ของมนุษย ยานพาหนะขนาดเล็ก และยานพาหนะขนาดใหญ ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จะ
สามารถประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และจะสามารถชวยลดความเสี่ยงของการเกิดภัยจากชีวิตและทรัพยสิน
จากปจจัยทางกายภาพของชุมชน เนื่องจากบางพื้นที่เปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่ ไ ม สรางสรรค อาจเกิ ด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกนักเรียนไดงาย
วัตถุประสงคของการวิจยั

เพื่อตองการรูปแบบของการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชนนําร อง เพื่ อเพิ่ ม ความ
ปลอดภัยของนักเรียน จากการตรวจสอบทางกายภาพและการสรางแบบจําลองการแทรกซึมของนักเรี ย นและ
ยานพาหนะทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนของโรงเรียนนํารอง ภายในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตดานพื้นที่ศกึ ษาพื้นทีโ่ รงเรียนและชุมชนนํารองเขตดุสิต
ระเบียบวิธวี ิจัย
โครงการยอยที่ 1 : การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อคนหา แนวทางปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดลอมทางกายภาพ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ สําหรับโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดั งนั้ น จะใช วิธีก ารวิจัยเชิ งสํ า รวจ (Survey Research ) และแบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
โครงการยอยที่ 2 : เปนการศึกษาการหาศักยภาพการแทรกซึมการสัญจรภายในชุ มชน จากสภาพแวดล อ มทาง
กายภาพ ในเขตดุสิต กรุงเทพ ใชโ ปรแกรม ArcGIS10 ใชวิธีการสราง Axail line แนวคิดโครงขายการสัญจรอิสระ (Theory
of Natural Movement) (Hillier et al., 1993) และเทคนิควิธีวิธีวิเคราะหโครงสรางเชิงสัณฐานของสถาปตยกรรมและเมือง
(Space Syntax) (Hillier and Hanson, 1984) จากความสัมพันธของสัณฐานวิทยาเมือง และการแทรกซึ มการสั ญ จรของ
มนุษย ยานพาหนะขนาดเล็ก และยานพาหนะขนาดใหญ ในชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาในโครงการยอยที่ 1 จะเห็นได วา โรงเรี ยนที่ เ ข า ไปทํ า การศึ ก ษาทั้ ง 9 แห ง มีลั ก ษณะป ญ หาทาง
กายภาพที่คลายคลึงกัน เพราะรูปแบบอาคารเปนรูปแบบอาคารเรียนมาตรฐานจาก สพฐ. เป น อาคาร คสล.สู ง 4-5 ชั้ น
ลักษณะอาคารเปนตัวยูและตัวแอล มีพื้นที่เปดโลงดานหนาอาคาร ทุก ชั้ น จัด เป น ระบบ single loads corridor มีร ะเบี ยง
ดานหนาหองเรียน บันไดขนาดกวางประมาณ 1.50 ม. วัสดุผิวเกือบรอยละ 90 เปนหินขัด ผิวมันลื่น ดังนั้ น จึงสามารถสรุ ป
ปญหาของโรงเรียนทั้ง 9 แหงไดดังนี้ 1)ระเบียงอาคารเรียน ควรมีความแข็งแรงและสูงไมต่ํากวา 1.20 ม.กันเด็กปนเลนและไม
ควรเปนรั้วทึบทั้งหมด เพื่อใหครูเห็นความเคลื่อนไหวในยามเกิดเหตุ 2)ประตูหนาหองควรเปนประตูที่มีความแข็ งแรงและมี
ระบบล็อคที่มีมาตรฐาน รวมถึงควรมีเหล็กดัดเพื่อความปลอดภัย 3)แสงสวางภายในอาคารเรียนบางจุดนอยเกินไป 4)บริเวณ
บันไดขึ้นลง ควรเพิ่มวัสดุกันลื่น 5)หลีกเลี่ยงครุภั ณฑ ที่ เ ป น มุมแหลม ถ า มีต อ งทํ า ให มน และ6) เพิ่ มกล อ ง CCTV ทุ ก ชั้ น
โดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอย ๆ
ในสวนโครงการยอยที่ 2 เมื่อใช โปรแกรม ArcGIS10 ตรวจสอบพบวาเสนโครงขายการสัญจรมีเสนสีในวรรณะเย็น
คือ สีเหลือง สีเขียว และสีฟา จึงสรุปไดวาถนนภายในชุมชนมีศักยภาพการสัญจรคอนขางต่ํา แตทางกลับกันบริเวณทางเข า
ชุมชน เสนถนนสีเขียวและสีเหลืองภายในชุมชนเชื่อมตอกับถนนสายดีแดง ซึ่งเปนถนนสายหลัก จึงเปนขอสังเกตวา พื้ น ที่ มี
ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจร เนื่องจากถนนลําดับศักยสูงเชื่อมตอกับถนนลําดับศักยต่ําโดยตรง โดยแปรผั น
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ตรงกับความเร็วของยานพาหนะ จึงสรุปไดวาบริเวณทางเขาชุมชนวัดเทวราชกุญชรควรใหความสําคัญกับทางเทา ไมควรมีสิ่ง
กีดขวางทางเดินเทา เพื่อเอื้อใหคนเดินเทาโดยเฉพาะนักเรียน ซึ่งเปนวัยที่เสี่ยงตอการเกิดภัยจากอุบัติเหตุไดงาย มีการเดินทาง
สัญจรไปกลับระหวางบานกับโรงเรียน ซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันของนักเรียน เพื่อเชื่อมไปยังจุดเปลี่ยนถายระหวางทางเดินเทา
กับรถประจําทางบริเวณถนนสามเสน และควรมีการปูพื้นถนนดวยวัสดุที่เปนมิตรกับคนเดินเทาที่ตางไปจากวั ส ดุ ที่ ใ ช ปู ถ นน
ทั่วไป เพื่อใหผูขับขี่ยานพาหนะ
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยขั้นตอไป ควรนําผลการวิเคราะหที่ไดจากการวิจัยนี้ไปพัฒนาเปนรูปแบบแนวทางลั ก ษณะกายภาพของ
อาคารเรียนใหเหมาะสม ซึ่งผลของการออกแบบเปนรูปแบบของ Design Guidelines ที่ไดจากการวิจัยสามารถนําแนวทางนี้
ไปสูกระบวนการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในขั้นตอนตอไป เพื่อใหเกิดรูปแบบของอาคารเรียนที่มีความเหมาะสมกั บ
การเรียนการสอนและมีความปลอดภัยตอเด็ก ๆ
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การฟนฟูอาคารประวัติศาสตร เพื่อวิสาหกิจที่มไิ ดหวังผลกําไรสูงสุด
กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑบานหลวงราชไมตรี ชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
กอเกียรติ นิมมล, สมบูรณ เวสน, ภัทฐิตา พงศธนา

สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การวิจัยการฟน ฟูอาคารประวัติศาสตรเพื่อวิสาหกิจที่มิไดหวังผลกําไรสูงสุด กรณีศึกษา: พิพิธภัณฑบานหลวง
ราชไมตรี ยานชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ประการแรกเพื่อสํารวจ รวบรวมขอมูล
แนวความคิดของผูด ําเนินโครงการกอนการอนุรักษและฟน ฟู โดยชาวชุมชนและสังคมมีสวนรวมกัน รวมถึงการ
รวบรวมขอมูลรายละเอียดสําคัญ ในชวงการกอสรางและบูรณะอาคาร ประการที่สองเพื่อศึกษารูปแบบโครงสราง
การจัดการวิสาหกิจที่ไมไดหวังผลกําไรสูงสุด โดยศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบกับจุดมุงหมายของโครงการ
และการแกไขปรับปรุง ผูวิจัยไดเลือกโครงการอนุรกั ษและฟน ฟูอาคารบานหลวงราชไมตรี ในยานชุมชนริมน้ําจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี ดําเนิการโดยบริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด เปนกรณีศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใชการสืบคนขอมูลจากวรรณกรรม จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน หนังสือ
วารสาร จดหมายขาวรักษจันท วิทยานิพนธมหาบัณฑิตของนักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป สือ่ อิเล็กทรอนิกส ภาพถาย
แบบแปลนแผนผัง และ การสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสรางจากบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของ
ชาวชุมชน และการประกอบกิจการเปนวิสาหกิจที่ตอ งการคืนกําไรกลับใหแกชุมชนเปนหลัก
ผลการวิจัยพบวา 1) การบูรณะฟน ฟูอาคารทําไดดีมีคุณภาพ มีการคนควาบันทึกหลักฐานขอมูลตามหลัก
วิชาการ สะดวกตอการศึกษาสืบคน ทั้งขั้นตอนการศึกษาสภาพอาคารแตดั้งเดิม ประวัติการบูรณะปรับปรุง และการ
ฟนฟูขนึ้ ใหมในครั้งนี้ ผลปรากฏวาหลังจากเปดใชมาไดสองปครึ่งใชงานไดเปนอยางดี. 2) จากผลของการมีสวนรวม
ของชุมชน โดยไดรวมลงทุนและบริหารโครงการและกําหนดนโยบายในการนําเงินปนผลสวนหนึ่งมาใชพัฒนาชุมชน
ชวยใหชาวชุมชนตื่นตัว ไดเรียนรูถ ึงการทํางานรวมกัน การบริหารความขัดแยง การตัดสินใจและลงมือทํา เปนวิธี
พัฒนาชุมชนใหยั่งยืน 3) การตื่นตัวในการมีสวนรวมนี้ ไดพัฒนาชาวชุมชนใหสามารถบริหารงานจนมีผลกําไรตอเนื่อง
มาตลอดสองปกวา จึงเปนโครงการตัวอยางใหชุมชนอืน่ ทั่วประเทศไดศกึ ษาเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง โครงการนี้
จึงเปนที่สนใจของภาครัฐและประชาคมโลกจนไดรับความชืน่ ชมและรางวัลตาง ๆ เชน รางวัล Award of Merit ป
2015 จากองคการ UNESCO Asia-Pacific นับเปนความสําเร็จอันนาชืน่ ชม
คําสําคัญ : การฟนฟู /อาคารประวัติศาสตร/ การมีสวนรวม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
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The Revitalization of Historic Building for Social Enterprise Activities.
Case Study : The Community Mueseum Bann Luang Rajamaitri,
Chanthaboon Community, Chanthaburi Province.
Korkiat Nimmol, Somboon Vest, Phattita Pongthana

Department of Architecture, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University

ABSTRACT
The research on The Revitalization of Historic Building for Social Enterprise Activities: Case
Study: Chanthaboon Rakdee Co.,Ltd; The Community Museum Bann Luang Rajamaitri,
Chanthaboon Community, Chanthaburi Province has 2 main objectives. The first is to do the site
survey and study the basic concept of the conservation of this historic building by revitalizing the
function of the building for social enterprise activities. On the contrary, it gives an opportunity for
local community to participate and involve in making dicision during the revitalizing process. It
also involve in collecting the signification data on the construction of the building restoration.
The second objective is to study the structure of the social enterprise that may not aim the
highest revenue, the problems and obstacles that impacted the project’s goal after operating the
enterprise for a period of time.
The main research tool is literature review, deriving from printed documents; magazines, Rak
– Chan Newsletters, enterprise’s document, master degree thesis from Arsom Silp Institute,
electronic media, photographs, construction drawings and in-depth interview with personal
involved.
The research result presents that the concepts of revitalizing this historic building to be used
as the community museum and small hotel is successful. The project has won 3 awards during
the late 2014 – 2016. The most recent one was Award of Merit, UNESCO Asia – Pacific 2015. The
succession of these development model aroused many communities in Thailand to learn how to
develope themselves by the way of participatorial approach. The Chanthaboon Rakdee Co.,Ltd
gained profit after the second year of operation without any help or subsidy by the government
sectors. However, the powerful strength of people reside in the local community in running the
enterprise and how to solve problems and over-come the obstacle will be transferred to the
latter generation by welcome them to participate in these community activities. So it can be
concerned as an innovative or a model that the government should highlight it’s achievement. All
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approaches and ideas lead to one main goal; “Keeping local identity and raising the quality of life
enduringness.”
Keywords : Revitalization /Historic Building / Participatorial Approach /Social Enterprise
บทนํา
ชุมชนริมนํ้าจันทบูรจังหวัดจันทบุรี มีประวัติศาสตร การตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตปลายสมัยอยุธยา เรือ่ ยมาจนถึง
ปจจุบัน รอดพนจากการเสียดินแดนในยุคอาณานิคม ฝรั่งเศส สมัย ร.ศ. 112 เปนชุมชนเกาแกบนถนนสาย แรกของ
จันทบุรี และดวยทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม จึงเปน ศูนยกลางทางเศรษฐกิจการคาและคมนาคม ทําใหเกิด การผสมผสาน
ของวัฒนธรรม ทั้งไทย จีน และ ญวน ทั้งขาราชการและพอคาคหบดี สงผลให ชุมชนนี้มีความเจริญรุงเรืองมากใน
อดีต เชนเดียวกับ ยานเยาวราชใน กรุงเทพมหานคร ในอดีตทานหลวงราชไมตรี (นามเดิมชือ่ ปูม ปุณศรี) ก็มีถิ่นพัก
อาศัยอยูในชุมชนนี้ ทานเปนผูนํายางพารามาปลูกเปนคนแรกในเมืองจันทบุรี ทานไดดําเนินการคาขายจนสงผลทาง
เศรษฐกิจ ใหเมืองจันทบุรีมีชอื่ เสียงโดงดังจนทานไดรบั สมญานามวา “บิดาแหงยางพาราภาคตะวันออก” และ ดวย
คุณงามความดีที่ทําใหกับแผนดินอีกหลายประการ จึงไดรับโปรดเกลาฯ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
ใหเปน “หลวงราชไมตรี” เรือ่ งราวความเปนมาทางประวัติ ศาสตรทเี่ กี่ยวกับชุมชนแหงนี้จึงมีรอ งรอยทางโบราณคดี
และประวัติศาสตรที่นา ศึกษาและเผยแพรใหชนรุนตอไปไดเรียนรู
นับจากทีช่ าวชุมชนโดย“ชมรมพัฒนาริมน้ําจันทบูร” ไดรวมกับ สํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี สถาบัน
อาศรมศิลปและหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการอนุรักษ และ ฟน ฟูยาน จนเกิดเปนวิสัยทัศน “วัฒนธรรมนําการคา” การ
บูรณะและฟน ฟูอาคาร เพื่อนํากลับมาใชใหมใหเกิด ประโยชน เปนแหลงเรียนรูในลักษณะชุมชนเรียนรู พึ่งพาตนเอง
ดวยแนวคิดธุรกิจสังคมเพือ่ การอนุรักษ สถาปตยกรรม และการฟนฟูยานประวัติศาสตร เริ่มจาก การเปดระดมทุน
จากชาวชุมชน ชาวจันทบุรี และบุคคล ทั่วไปที่มเี จตนารมณรวมกัน เพื่อปรับปรุงฟน ฟูบา นขุนอนุสรณสมบัติ และ
บานหลวงราชไมตรี ใหเปนแหลง เรียนรูชุมชนและที่พกั ในรูปแบบบานพักประวัติศาสาตร โดยใชเปนพิพิธภัณฑและ
ที่พัก ใหกบั ผูมาเยี่ยมเยือน จันทบุรี การประกอบการเปนเชิงธุรกิจที่ชุมชนมีสวนรวม (Social Enterprise) มี
นโยบายที่จะแบงปนผลประโยชนเพือ่ การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน เปาหมายนี้จะทําไดสําเร็จและยั่งยืนเพียงใด คือ
คําถามทีผ่ ูวิจัยตั้งใจที่จะคนหาคําตอบ เพื่อศึกษาทั้งขอดี และขอเสีย ของแนวความคิดนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1 เพื่อสํารวจ รวบรวมขอมูล และแนวความคิด ของผูด ําเนินโครงการกอนการอนุรักษ และรวบรวม
รายละเอียด ทีส่ ําคัญในชวงการกอสรางบูรณะอาคาร
2 เพื่อศึกษารูปแบบโครงสราง การจัดการวิสาหกิจ ที่ไมหวังผลกําไรสูงสุด โดยประชาชนและชาวชุมชนมีสวน
รวม
ขอบเขตของการวิจัย
1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
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1) ศึกษาขอมูลสภาพอาคารกอนและหลัง การปรับปรุง 2) ศึกษาขอมูลเฉพาะกิจกรรมการมีสวนรวมที่จัดขึ้น
ในบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ 3) ลงพื้นที่ศกึ ษาขอมูล การประกอบกิจการเพือ่ สังคม เฉพาะโครงการที่เปน กรณีศึกษา
เทานัน้
2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1) ศึกษาหลักการอนุรักษ ฟน ฟู สถาปตยกรรม (Conservation and Revitalization) โดยเทียบเคียง กับ
แนวทางสากล หรือที่องคการ UNESCO รับรอง 2) ศึกษาหลักการมีสวนรวม (Participation) ในระดับตาง ๆ ที่
จะสงผลใหเกิดความแข็งแรงในการดําเนินกิจการ 3) ศึกษาหลักการ ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) เพือ่ การพัฒนาสังคม
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจควบคูกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลทีค่ รบถวนสามารถ
นํามาวิเคราะหใหไดผลตามวัตถุประสงคโดยวิธีการ ดังนี้
1 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
คนควาขอมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส สวนขอมูลทางกายภาพของอาคาร ประวัติศาสตร
ลงสํารวจพืน้ ที่จริง บันทึกเปนภาพถาย การสังเกตและรวบรวมขอมูลการออกแบบจากสถาปนิกโครงการ
2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผูวิจัยดําเนินการโดย 2 วิธี คือ 1) วิธีการ สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูเ กี่ยวของกับ
โครงการ (ผูริเริ่มโครงการ สถาปนิกโครงการสถาบันอาศรมศิลป กรรมการผูจัดการบริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด และ
ผูจัดการประจําสํานักงานพิพ ิธภัณฑบานพักประวัติศาสตร หลวงราชไมตรี) 2) การอภิปรายกลุม (Group
Discussion) เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และเขารวมสังเกตการณ เมื่อมีการจัดกิจกรรมกับผูมสี วนไดสวนเสีย
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แผนผังที่ 1 กรอบแนวคิด ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ที่มา : ผูวิจัย

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนีไ้ ดศกึ ษาเรือ่ งราวความสําคัญ และความเปนมา ของยานบานพักประวัติศาสตรหลวงราชไมตรี ชุมชน
จันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะการมองเห็นคุณคาในถิน่ ฐานที่อยูข องชาวชุมชนการแสวงหา แนวทางและจุดมุงหมาย
รวมกันจัดการชุมชนของตัวเอง การอนุรักษฟน ฟูอาคารประวัติศาสตร เพือ่ นํากลับมาใชประโยชนใหมอยางเหมาะสม
และสงเสริมการเรียนรูถ ึงความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมในอดีต รวมทั้งไดรเิ ริม่ ดําเนินกิจการวิสาหกิจ เพื่อใหเกิด
รายไดมาอุดหนุนโครงการอนุรกั ษสถาปตยกรรม และวิถชี ีวิตในยานนีใ้ หดาํ เนินตอไปอยางยั่งยืน ผูวิจัยไดเรียบเรียง
ผลการวิจัยไวเปนลําดับ ดังนี้
1.ดานความเปนมาของชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
เปนชุมชนเกาแก
ตั้งอยูใ นภาคตะวันออกของประเทศไทย
ซึ่งมีศกั ยภาพเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ
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ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน จากการประเมินผลป พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานการทองเที่ยว และกีฬา จังหวัด
จันทบุรี รวมกับสมาคมสงเสริม การทองเที่ยวจันทบุรี (จันทบุร,ี 2552) ได) โดย คณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิ และ
ผูเชี่ยวชาญดานตรวจ ประเมินแหลงทองเที่ยว รวมทั้งหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับ การทองเที่ยวโดยตรง จํานวน 19 ทาน
จาก 18 หนวยงาน เมื่อ ป พ.ศ. 2549 ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึน้ ตามแนวทาง ที่ไดประเมินไปเมื่อครั้งกอน
อยางชัดเจน แมวาคะแนนทีไ่ ดไมสูงนักเนือ่ งจากเปนแหลงทองเที่ยวใหมขณะประเมิน ยังมิไดเปดตัวอยางชัดเจนตอเนือ่ ง
เหมือนในปจจุบนั
ชุมชนเการิมแมนา้ํ จันทบุรีดา นตะวันตก เดิมรูจักกันในชือ่ วา "บานลุม" ซึ่งเปน ชุมชนเกาแกของชาวจีน และชาว
ญวนอพยพ ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตอมาไดพัฒนาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และการคาของจันทบุรีที่สาํ คัญ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปจจุบนั เปนสถานที่ทอ งเที่ยว มีจุดเริ่มตนจากเชิงสะพานวัดจันทรเปนแนวยาวไปตลอดจนถึงชุมชน
ตลาดลาง บริเวณที่ เรียกวาทาเรือจาง อาคารสวนใหญเปนทีพ่ ักอาศัย และ รานคาที่มอี ายุเกือบรอยป สรางมาตั้งแต
สมัย รัชกาลที่ 5 มีลกั ษณะเปนตึกแถวโบราณ ประดับดวยลวดลายไมจาํ หลักที่ออ นชอยงดงาม อยูตามบานประตู
หนาตางและมุมอาคารพบรูปแบบเรือนขนมปงขิง ปะปนอยูดวยเพราะไดรบั อิทธิพลมาจาก การติดตอคาขายกับชาว
ตางประเทศเมือ่ สมัย ร. 5 ลักษณะการฉลุลายของชาง ฝมือจันทบุรีนนั้ มีเอกลักษณไมเหมือนใคร โดยเฉพาะ การ
จําหลักฉลุชอ งลมเปนภาพ จําหลักนูนรูปหัวพยัคฆสอดแทรกอยูตามกิ่งเครือเถา หรือความคมเฉียบของลายทีแ่ ฝงไปดวย
ความออนชอยของลายจําหลัก ซึง่ ถือวาเปนยานประวัติศาสตรของ จ.จันทบุรี (กุสุมา บุญกาญจน, 2556.)

ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงที่ตั้ง จังหวัดจันทบุรี

ที่มา : ดัดแปลงจาก Readme.me, (2016).
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ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงที่ตั้ง ยานชุมชนริมน้ําจันทบูร
ที่มา : ดัดแปลงจาก Readme.me, (2016).

นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จประพาสตนมาหลายครั้ง ตอมาเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ
ในป พ.ศ. 2533 ทําใหบานเรือนและสถาปตยกรรมที่มีคุณคาเสียหายเปนจํานวนมาก แตชาวชุมชนก็ยังคงรักษาวิถี
ชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี และ อาคารบานเรือนที่เหลือใหคงคุณคา เอกลักษณ และเปนเสนหของชุมชนมาจวบจน
ปจจุบัน (พลอยบุศรา วิเศษภูต.ิ 2556.)

ภาพที่ 3 บริเวณยานชุมชนจันทบูรที่ตั้งบานพักหลวงราชไมตรี
ที่ตั้งบานขุนอนุสรณสมบัติ (ศูนยการเรียนรู
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ชุมชนจันทบูร) และ ตําแหนงศาสนสถาน
ที่มา : ดัดแปลงจาก แพรวพร สุขัษเฐียร, (2556)

ภาพที่ 4 ภาพถายชุมชนริมน้าํ จันทบูร ราวสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 5 ชุมชนริม น้าํ จันทบูร ยานทาหลวง ถ.สุขาภิบาล
อ.เมือง จ.จันทบุรี
ที่มา : Aichan, (2559). เดินเที่ยวชุมชนริมน้าํ จันทบูร.
สืบคน 15 มกราคม พ.ศ.2560
จาก http://travel.trueid.net/detail/31084
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ภาพที่ 6 ภาพถายครั้งพระยาศรีสหเทพเดินทางมาตรวจราชการ
15 มกราคม พ.ศ. 2447
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 7 รูปครอบครัวหลวงราชไมตรี
ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557).

ลักษณะทางสถาปตยกรรม ของบานพักทานหลวง ราชไมตรี มีรปู แบบดั้งเดิมของตัวอาคารเปนอาคารทรง เรือน
แถวปูน มีขนาดกวาง 16.46 ม. ยาว 16.83 ม. มีพื้นทีใ่ ชสอยทั้งหมด 540 ตารางเมตร แบงเปน 5 หอง
สันนิษฐานวาแตเดิมสราง 3 หอง ขึ้นกอน และ ตอเติม ในระยะเวลาเดียวกันอีก 2 หอง โดยมีรองรอยของ ฐานราก
จากการขุดสํารวจพบวา อิฐทีใ่ ชกอ เปนฐาน อาคารมี
ขนาดและแนวเรียงอิฐแตกตางกัน โครงสราง เปนแบบ ผนังอิฐรับน้ําหนัก (Wall Barring) หนา ประมาณ 44-47
เซนติเมตร ฉาบดวยปูนตํา ตามยุค สมัย เสาไมบางสวนทําหนาที่รับโครงสรางหลังคา พืน้ ปู ดวยไมเขา
ลิ้นแบบสอด ขนาดความกวางของไมอยู ระหวาง 7”- 10” หลังคาอาคารหลักแตเดิมมุงดวย กระเบื้องดินเผาปลาย
แหลม ระยะหางของระแนงเดิม อยูระหวาง 8-10 เซนติเมตร ผลจากการศึกษาสํารวจ พบกระเบื้องมุงหลังคาอยู 2
ชวง คือ ชวงแรกเปนกระเบื้องดินเผาปลายแหลมขนาด 11×22×0.5 เซนติเมตร ชวงที่สองเปนกระเบื้องดินเผาปลาย
แหลมขนาด 28.2×14.9×0.9 เซนติเมตร
รูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมเรือนแถวของปนัง (เนื่องจากหลวงประมาณราชทรัพยไปคาขายที่
ปนังและมะละกาจึงรับมา) ตกแตงเสาปูนดวยการเซาะรองประดับลวดลายปูนปน มีซุมปูนปนลักษณะโคงประดับ
เหนือประตูหนาตาง ภายนอกอาคาร ระเบียงดานหนา ประดับดวยเหล็กดัดลวดลายประณีต ดานหลังอาคารสวนที่
อยูติดริมน้ํา ตอเติมขึน้ ภายหลังเปนโครง สรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ชั้นลางเปนรานคา หองพัก ครัวและที่
รับประทานอาหาร สวนชัน้ บนเปนพียงหองพัก ภายในตกแตงเรียบงายใชไมเปนวัสดุหลักทั้งพื้น ผนังกั้นหอง บันได
และราวระเบียง ภายนอกตกแตงดวยไมฉลุลวดลายทองถิ่น
สภาพความเสียหายของอาคาร กอนทําการบูรณะปรับปรุง (สถาบันอาศรมศิลป, 2557.) พบวาผนังรับน้าํ หนักกอ
ดวยอิฐมีรอยแตกราวหลายจุด คานและตงไมบริเวณที่พาดกับผนังอาคารมีสภาพผุพัง และมีปลวก ไมพนื้ ชัน้ 1 มี
สภาพดี ชัน้ สองบางสวนผุเสียหาย บันไดชํารุดจากการเสื่อมสภาพของไม บานประตูและหนาตางสวนใหญยังดี ตาม
รอยตอบางสวนและอุปกรณชํารุด ลวดลายเขียนสีบริเวณผนังชั้นลางซีดจางและชํารุด ฝาเพดานชัน้ สองเปนฝาไมจริง
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บางสวนผุพัง ฝาสวนใหญสีที่ทาใตทองพื้นไมสภาพยังดี หลังคามุงสังกะสี ตัวอาคารเปนโครงสรางคอนกรีต ดานหลัง
บานมีสภาพชํารุดน้ํารั่วซึม

2. ดานหลักเกณฑการอนุรักษ
กระบวนการบูรณะซอมสรางฟน ฟู จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของและคนควาจากเอกสาร ผูวิจัยพบวา
คณะทํางานของสถาบันอาศรมศิลป ไดขุดคนพื้นทีบ่ ริเวณใตบานหลวงราชไมตรี จํานวน 4 หลุม เปนหลุมหลัก 3
หลุม และหลุมทดสอบ 1 หลุม ตําแหนงทีข่ ุด อยูติดกําแพงอาคารและเสา จากบันทึกการขุดคน พบวามีรองรอยการ
ตอเติมอาคารปรากฏใหเห็น เชน สีและขนาดของอิฐแตกตางกันบริเวณระหวางหอง รวมทั้งการเรียงอิฐที่ฐานของ
กําแพงไมตอเนือ่ งกัน ทีห่ นาตางและชองลมบนผนังระหวางหองภายในอาคารทําเปนเสือคาบดาบบนผนังหนาจั่วและ
คานไมที่มีหวงเหล็กตรงปลายมาสุดทีผ่ นังหองถัดมา เปนหลักฐานชัดเจนวาเปนขอบเขตของอาคารเดิม ชวงที่ 2 คือ
ชวงปรับปรุงซอมแซม เชน มีการแทนที่เสาไมกลมดวยเสาไมสเี่ หลี่ยม การแทนที่เสาไมบางตนดวยเสาปูน และเท
ปูนซีเมนตหลอรอบเสาอิฐกลางบาน เปนตน

ภาพที่ 8 ภาพอาคารเดิม กอนการบูรณะ

ภาพที่ 9 ภาพอาคารกอนการบูรณะปรับปรุง
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ภาพที่ 10 การขุดสํารวจฐานราก

ภาพที่ 11 ภาพการขุดคนในหลุม ทั้ง 4 หลุม พบขวดดินเผา
และ อิฐหัก ในลักษณะตางกันตามยุค
ที่มา : ภาพที่ 8-11ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557).

ภาพที่ 12 ภาพอาคารระหวางการบูรณะปรับปรุง
ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557).
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ผังสันนิษฐานยุคสมัย
ยุคที่ 1 ลักษณะเปนอาคารโครงสรางผนังรับน้ําหนัก
กออิฐ กวาง 3 คูหา
ยุคที่ 2 ตอเติมอาคารโครงสรางผนังรับน้ําหนัก
ดวยอิฐ อีก 2 คูหา
ยุคที่ 3 ตอเติมอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผสมกับโครงสรางไม

ภาพที่ 13-14 ผังพื้นชั้นที่ 1-2 สันนิษฐานยุคสมัยการตอเติม
ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557)

การบูรณะซอมสรางชวงที่ 3 นี้ไดใชเปนบานพักประวัติศาสตร ออกแบบปรับพืน้ ที่ใชสอยใหม ชั้นลางจัดใหมีโถงสวน
หนา ใชเปนพื้นที่ตอ นรับและสวนแสดงนิทรรศการเรือ่ งราวของทานหลวงราชไมตรี และจัดแสดงหลักฐานทาง
โบราณคดีทขี่ ุดคนพบ เพื่อการเรียนรูข องชาวชุมชนและนักทองเที่ยวผูมาเยี่ยมชม ระเบียงดานหลังติดแมน้ํา
ปรับปรุงเปนพืน้ ที่รับประทานอาหารสําหรับผูมาพัก มีหองพัก 4 หอง และหองพักของคุณยายบัวผัน ผูรับใชเกาแก
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ของหลวงราชไมตรีใหทานพักโดยไมตองเสียคาใชจา ย
สวนชั้นบนมีโถงนิทรรศการแสดงโครงสราง
และ
สถาปตยกรรมดั้งเดิม พื้นที่ทเี่ หลือไดปรับปรุงเปนหองพัก 8 หอง รวมหองพักทั้งโครงการมี 12 หอง ใหชื่อหองตาม
12 เรื่องราวชีวิตของหลวงราชไมตรี และจัดแสดงเอกสารสําคัญไวในแตละหองพัก เพื่อสือ่ ความหมายใหเรียนรู
คุณคาของประวัติชีวิต ของหลวงราชไมตรีสผู ูมาเยือนและคนรุน หลัง
วัสดุที่ใชเสริมความแข็งแรง และตกแตงทั้ง ไม เหล็ก แผนยิปซั่มบอรด เปนตน ถูกนํามาใชอยางกลมกลืนกับตัว
อาคารเดิมดวยสีและสัดสวน แตสามารถแยกแยะไดวา วัสดุใดเปนของดั้งเดิมหรือถูกตอเติม ใหม กลาวโดยสรุปคือ
คณะทํางานของสถาบันอาศรมศิลป ไดเลือกแนวทางการอนุรกั ษแบบ Adaptive-Reuse มาปรับใชกับการบูรณะ
บานหลวงราชไมตรี ทําใหสามารถแยกแยะสวนดั้งเดิมและสวนที่ถูกปรับปรุงใหมได โดยที่สวนตอเติมใหมนนั้ เปนวัสดุ
ที่แข็งแรงแตสามารถรือ้ ถอนได โดยไมกระทบกับตัวอาคารเกา และไมเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้ง
ยังเปดโอกาสใหคนรุน หลังไดเรียนรูก ารปรับเปลี่ยนอาคารในแตละยุคสมัยและ
ยังไดสัมผัสกับความเปนของแท
ดั้งเดิม (Authenticity) ของอาคารไดมากที่สุด คนรุนหลังจะสามารถเรียนรูแ ละตอยอดจากภูมิปญญาทองถิน่ เชิงชาง
ได เพื่อใหบานหลังนี้ไดรับการรักษาตอไปในอนาคตอยางยั่งยืน

ภาพที่ 15 ผังพื้นแสดงแนวผนังเดิม กับแนวผนังใหม
ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557).
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ผังพื้นชั้นที่ 1
1) โถงตอนรับและพื้นที่ แสดงนิรรศการบานเรียนรู
2) เคาเตอรตอนรับ 6) บริเวณซักลาง 10) หองนักเรียนชาย
11) หองนายพอนายแม
3) หองพักผอน 7) ที่จอดรถ
4) ชานริม น้าํ
8) หองปาบัวผัน 12) หองครัวนายแม
5) ลานมะขามเทศ 9) หองนักเรียนหญิง
ภาพที่ 16 ผังพื้นชั้น 1 การใชสอยพื้นที่เมื่อบูรณะแลว
ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557).

ผังพื้นชั้นที่ 2
1) หองวิถีจันท
5) หองพลอยแดงพลอยเขียว
2) หองของปาสมุนไพร
6) บริเวณซักลาง
3) หองบานหลวงราชฯ
7) หองลูกยาง
4) หองทาหมอทอด
8) หองอีสตเอเซียติ๊ก
ภาพที่ 17 ผังพื้นชั้น 2 การใชสอยพื้นที่เมื่อบูรณะแลว
ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557).
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ผังพื้นชั้นที่ 3
ภาพที่ 18 ผังพื้นที่ชั้น 3 การใชสอยพื้นที่ เมื่อบูรณะแลว
ที่มา : ดัดแปลงจาก สถาบันอาศรมศิลป, (2557).

ภาพที่ 19 และ 20 ภาพหนาอาคารกอนและ หลังการบูรณะ
ที่มา : ผูวิจัย (2560). และ สถาบันอาศรมศิลป, (2557).

ภาพท 21 รูปภายในหองโถงตอนรับ ชั้น 1 หลังการบูรณะ
ที่มา : ผูวิจัย (2560).
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ภาพที่ 22 รูปภายในหองโถงนิทรรศการ ชั้นที่ 1 หลังการบูรณะ
ที่มา : ผูวิจัย (2560).

ภาพที่ 23 และ 24 รูปหองนายพอนายแม และหองอีสเอเซียติ๊ก
ที่มา : ผูวิจัย (2560).

3. ดานการมีสวนรวมของชาวชุมชนและสังคม
โครงการกิจการสังคมเพื่อการอนุรักษ และ ฟน ฟูชุมชนประวัติศาสตร ชุมชนริมน้าํ จันทบูร เปนความรวมมือ
ระหวางชาวชุมชน เจาของบานทั้ง 2 หลัง (บานหลวงราชไมตรี และบานเลขที่ 69) กับสถาบันอาศรมศิลป รวมกัน
กําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และแผนการดําเนินงาน ศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด การเงิน การลงทุน และ
ดําเนินธุรกิจสังคมในชือ่ บริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด

ภาพที่ 25 แสดงรูปแบบการดําเนินงานกิจการสังคม ของบานพัก
ประวัติศาสตรหลวงราชไมตรี
ที่มา : ดัดแปลงจาก บริษ ัท จันทบูรรักษดี จํากัด, (2557)
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ภาพที่ 26 ชุมชนรวมกันแสดงความเปนเจาของโครงการ
โดยเขาหุนกวา 150 คน เปนเงินกวา 2 ลานบาท
ที่มา : บริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด, (2557).

ภาพที่ 27 และ 28 ภาพกระบวนการชุมชนมีสวนรวม
ที่มา : บริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด, (2557).

ผูวิจัยพบวาแนวความคิดที่บูรณาการ สิ่งที่จะเกิดประโยชนตอ สังคมและชุมชน เขาดวยกันกับการอนุรักษเชิง
สถาปตยกรรมและวิถชี ีวิติของชุมชน ไปพรอมกันมีสวนชวยกระตุนจิตสํานึกใหชาวชุมชนรักถิน่ ฐาน และภาคภูมใิ จใน
เอกลักษณถนิ่ ที่อยูอาศัย รวมมือกันดูแลยานสังคม ชุมชน ดวยการปรึกษาหารือรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา
อยางเหมาะสม ตามความรูแบบผสม ผสานระหวางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเสริมสรางรายไดเชิงเศรษฐกิจ เพื่อ
นําผลกําไรสวนหนึ่งสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชนเกื้อหนุนชุมชนและสังคม ใหยั่งยืน บนการเรียนรูทั้งขอดีและ
ขอผิดพลาดรวมกัน การรวมกันใหขอเสนอแนะและอภิปรายประเด็นปญหา จะทําใหชาวชุมชนไดเรียนรูที่จะอยู
รวมกัน ไดอยางสราง สรรคบนความคิดเห็นแมไมตรงกัน เปนการเพิ่มความแข็งแกรงทางสติปญ ญา ซึ่งเปนเปาหมาย
หลักในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม ใหเปนทรัพยากรของชาติตอไป
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4. ดานวิสาหกิจที่ไมหวังผลกําไรสูงสุด
วิสาหกิจแหงนี้มีทนุ จดทะเบียน 8.8 ลานบาท ที่มีผถู ือหุน จํานวน 501 คน โดยมีหุน 8,800 หุน มูลคาหุน ละ
1,000 บาท มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการโดยไมหวังผลกําไรสูงสุด ดวยการแบงสวนของกําไร 10% กอนหัก
ภาษีและปนผลใหกับผูถอื หุน เพือ่ ใหชาวชุมชนนําไปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการและกิจกรรมทําประโยชน
ใหกับชุมชน เกือ้ หนุนชุมชนและสังคมใหมพี ัฒนาการที่ยั่งยืน ลักษณะการจัดโครงสรางองคกรจึงมีชาวชุมชนและ
สังคมรวมในการบริหาร ใชชื่อวา บริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด มีกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
ที่ปรึกษา (1) ที่เปนชาวชุมชนแตงตั้งโดยการประชุมผูถ ือหุน และทีป่ รึกษา (2) ที่แตงตั้งโดยกรรมการบริหาร และมี
สวนงานปฏิบัติ ไดแก ผูจัดการ แผนกตอนรับ มัคคุเทศก แมบาน (ดังแสดงแผนผังที่ 2)

ภาพที่ 29 แสดงรูปแบบการบริหารจัดการ และ ระยะเวลา
การคืนทุน
ที่มา : บริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด, (2557)
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แผนผังที่ 2 แผนผังโครงสรางการบริหารจัดการองคกร
ที่มา : บริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด, (2557)

สรุปผลการวิจัย
ผลงานวิจัยไดดําเนินการตามวัตถุประสงค และมีขอ คนพบ ดังนี้
1. จากขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 1
ผูวิจัยพบวา พิพิธภัณฑบานพักประวัติศาสตรหลวงราชไมตรี มีขอมูลรายละเอียดทีส่ ําคัญ ในชวงการกอสราง
บูรณะอาคารที่นาสนใจ ดังนี้
1.1 แนวความคิดของผูรเิ ริ่มโครงการ
จากบทสัมภาษณพบวา แนวคิดการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวมของชาวชุมชน เปนรากฐานทีฝ่ งลึกอยูใน
หลักคิดของผูริเริ่มโครงการ
ซึ่งเปนเจาของสถาบันอาศรมศิลปที่มกี ารเรียนการสอนหลักสูตรสถาปตยกรรม
มหาบัณฑิต (ออกแบบชุมชน) ที่เนนแนวคิดการพัฒนาอยางมีสวนรวมของชุมชน ลักษณะงานของโครงการนี้ จึงเปน
การศึกษาและพัฒนาแนวคิด ตอเนื่องจากการทํางานวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ฝงตัวทํางาน
รวมกับชาวชุมชนอยูหลายป จนไดขอมูลเชิงลึกความเปนยานที่มีคุณคาความเปนมาในอดีต สามารถนําผลวิเคราะห
มาสงเสริมและพัฒนา รวมกับชาวชุมชนไดเปนอยางดี
1.2 ในดานคุณคาของโครงการ
ผูดําเนินโครงการเนนใหชาวชุมชนตระหนักรู และเห็นคุณคาของถิ่นทีต่ นอาศัยอยู จนเกิดความภาค
ภูมิใจมองเห็นทรัพยากรที่มีอยูทั้งดานบุคคล สังคม วัฒนธรรม วิถชี ีวิต สิ่งแวดลอม ภูมิปญ ญาทองถิ่นที่มีมายาวนาน
จึงมีพลังใจชวยกันบูรณะ บํารุงรักษา จนเปนที่มาของการปรึกษาหารือและรวมมือกัน รักษาและพัฒนาสถานทีข่ อง
ตนเองใหมีชีวิตชีวากลับมาสดใส มีการคา มีการทองเที่ยว มีกิจกรรม ทีช่ าวชุมชนรวมมือกันทํา
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1.3 แนวคิดดานการอนุรกั ษอาคาร เพื่อนํากลับ มาใชประโยชนใหม
การอนุรักษอาคารเพือ่ นํากลับมาใชประโยชน ใหมเปนที่พกั อาศัย เปนโรงแรมขนาดเล็กริมแมน้ํามีการ
เปลี่ยนวัสดุที่ชํารุดเสียหายทั้งหมด และเพิ่มเติมความแข็งแรงดวยงานโครงสรางที่มั่นคง สวนอุปกรณตาง ๆ ใช
ของใหมที่ยังคงสะทอนความกลมกลืน กับความเปนยานที่มีอายุสืบเนื่องมานับรอยป และจัดพื้นที่ใหความรูเลาความ
เปนมาทางประวัติศาสตร คือ พิพิธภัณฑบา นหลวงราชไมตรี ที่เลาเรื่องราวในสวนทีเ่ กี่ยวของกับอาคารและยานนี้
1.4 ระดับการมีสวนรวมของชาวชุมชน
ชาวชุมชนมีสวนรวมตั้งแตเริ่มโครงการ โดยเปนผูใหขอมูล รวมกําหนดแนวคิด ใหความเห็น รวมลงมือ
ทํางาน และมีบางสวนของชาวชุมชน รวมกับบุคคล ภายนอกชุมชนทีเ่ ชือ่ วาโครงการนี้ มีประโยชนกับสังคมและ
ประเทศชาติ ไดรวมลงทุนในครั้งทีโ่ ครงการระดมทุนจัดตั้ง บริษัท จันทบูรรักษดี จํากัด ขึ้นมาเพือ่ ดําเนินกิจการ
1.5 ผลตอบลัพธจากการดําเนินงาน
การไดรับรางวัลและคํากลาวชืน่ ชมทีป่ รากฏในสื่อตาง ๆ รวมทั้งไดรบั การกลาวถึงจากผูนํารัฐบาลไทยโดย
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ใหนาํ แนวความคิดและการจัดการ เปนแบบอยางของวิสาหกิจที่
ชาวชุมชนมีสวนรวม สามารถนําบางสวนของผลกําไรตอบแทนใหแกชุมชนเพื่อสงเสริมการพัฒนา ทองถิ่นได โดยไม
ตองเรียกรองขอความชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐเพียงอยางเดียว และพัฒนาแนวคิด ความรู สติปญ ญา ใน
การกําหนดวิถที างและความตองการของกลุมอยางแข็งแรง แมมีความคิดทีแ่ ตกตางกัน แตก็ตองรวมมือกันเพื่อ
พัฒนาชุมชนใหยั่งยืนสืบไป
2. จากขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 2
2.1 มีกิจกรรมการใชพื้นทีส่ อดคลอง กับบริบทของชุมชน
จากบันทึกการสอบถามชาวชุมชน พบวา ตองการวิถีชีวิตทีพ่ อเพียง มีการคาทีพ่ ออยูได มีผูมาทองเที่ยว
เยี่ยมเยือนชุมชน และเปนแหลงเรียนรประวัติ ศาสตรความเปนมาของยานริมน้ําจันทบูร ตองการปลูก ฝงใหเยาวชน
ตระหนักรูคุณคา และมีบทบาทรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ทองถิน่ ดังนั้นพื้นที่ที่กําหนดใหเปนพิพิธภัณฑและที่พกั จึง
สอดคลองกับแนวคิดของชุมชน
2.2 กิจกรรมสงเสริมสังคมและวัฒนธรรม
ผูวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมสงเสริมสังคมและวัฒนธรรม มีลักษณะสรางสรรคนา สนใจ สงเสริมการ
เรียนรูใหแกเยาวชนและผูเยี่ยมชมโครงการ
2.3 การสื่อสารและเผยแพรกิจกรรมชุมชน
ผูวิจัยพบวา การสื่อสารและเผยแพรการจัดกิจกรรม ใหความรูท ี่เปนประโยชนแกชุมชนและสังคม ไดมี
การดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง นับตั้งแตเปดดําเนินกิจการ คือ ป พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน นับวายังมีความแข็งแรง
ตอเนือ่ งในเรื่องนี้
2.4 การเปรียบเทียบผลประกอบการ
ผูวิจัยพบวา การดําเนินงานของโครงการ มีผลการประกอบกิจการที่ปรากฏในงบการเงิน วามีผลกําไร
ขั้นตนตอเนื่องมาจากรอบบัญชีป พ.ศ. 2557 ถึงสิ้นสุดรอบบัญชีป พ.ศ. 2559 และไดแบงสวนหนึ่งจากผลกําไร เพื่อ
นําไปมอบใหชุมชนไปพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตาง ๆ ภายใตการปรึกษาหารือตกลงกันเองของชาว
ชุมชน ซึ่งสัดสวนการแบงปนผลกําไรนี้ ยังเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม นับตั้งแตเริ่มตนโครงการ
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบ งบกําไรขาดทุน
ในชวงป พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559
รายการ

2559

2558

2557

รายได
รายไดคาบริการ
ดอกเบี้ยรับ

3,915,126
4,728

3,515,037
10,004

1,007,339
101,629

รวมรายได

3,919,855

3,525,041

1,109,028

คาใชจาย (จัดประเภทใหม)
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจา ยในการขาย
คาใชจา ยในการบริหาร

2,782,908
296,652
351,792

2,818,555
165,851
468,876

875,527
2,033,947

รวมรายจาย

3,431,353

3,287,431

2,909,475

488,501

237,609

-1,800,446

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ที่มา : ผูวิจัย วิเคราะหเปรียบเทียบ จากรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน (2557-2559).

2.5 สรุปผลดานการประกอบกิจการวิสาหกิจ
เพื่อสังคมโดยชุมชนมีสวนรวม
ผูวิจัยไดสอบทานผลการดําเนินกิจการ และเทียบเคียง กับวัตถุประสงคในขัน้ ริเริ่มโครงการ พบวาในชวง
ระยะเวลาเพียงสองปครึ่งนั้น อาจจะนอยเกินไปที่
จะใชเปนตัวชี้วัดถึงความยั่งยืนที่จะตัดสินวา แนวคิดตามโครงการนี้จะยังคงดําเนินการดีขึ้นตอไป หรืออาจตองมีการ
ปรับเปลี่ยนโดยเสริมจุดแข็ง หรือลดจุดออนทีเ่ ปนอุปสรรค ซึ่งตองใชเวลาติดตามตอไปอีกระยะหนึ่งจึงจะไดภาพที่
ชัดเจนขึ้น แตไมวาผลการประกอบการจะเปนอยางไรตอไป ในสวนทีโ่ ครงการไดดําเนินมาแลวนั้น กระบวนการคิด
และการทํางานยอมเปนประโยชน ใหแกผูสนใจไดศกึ ษาเรียนรูแ ละนําไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับกลุมของตน หาก
กรณีศึกษาประสบผลสําเร็จ แสดงวาแนวคิดในการอนุรกั ษอยางมีสวนรวมนี้ จะสามารถใชเปนตัวอยางใหแกชุมชน
อื่นไดศกึ ษาเรียนรู และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ในเชิงการอนุรักษมรดกทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ดวยวิธีประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยชุมชนมีสวนรวม ใหคงอยูยั่งยืนในประเทศไทยตอไป
อภิปรายผลการวิจัย
การสํารวจ ศึกษา แนวคิดดานการอนุรักษอาคารประวัติศาสตร เพือ่ นํากลับมาใชประโยชนใหม โดยเนนการมี
สวนรวมของชาวชุมชน และ ดําเนินกิจกรรมการใชพนื้ ที่ ดวยรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ผูวิจัยพบวา
ในดานแนวความคิดการอนุรกั ษอาคารประวัติศาสตรบา นหลวงราชไมตรี เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมใหเปนแหลง
เรียนรูนั้น เปนการสะทอนความสามารถและความใสใจของสถาปนิกผูออกแบบ ทีแ่ สดงออกถึงงานชางทองถิ่นที่
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ประณีต และมีมิตขิ องการอนุรกั ษวิถีชีวิตของชาวชุมชน ทีส่ อดแทรกอยูในบรรยา กาศทีส่ ัมพันธกับสภาพแวดลอม
ของชุมชน เชนการจัดใหมี พืน้ ทีพ่ ิพ ิธภัณฑเพื่อสืบสานถายทอดภูมิปญ ญาความรูจากอดีต และความเปนมาทาง
ประวัติศาสตร การสะทอนถึงวิถีชีวิต และคุณคาของทองถิ่นชาวชุมชนจันทบูร ทีแ่ ฝงไวในงานสถาปตยกรรมทีไ่ ดรับ
การยอมรับจากชาวชุมชนและสังคมผูส นับสนุนแนวคิด โดยมุงหวังที่จะจัดการใหเปน วิสาหกิจเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอม เพือ่ ใหโครงการนี้เปนแบบอยาง สําหรับชุมชนอืน่ ไดศกึ ษาเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับกฏบัตรเมือง
ประวัติศาสตร หรือกฏบัตรการอนุรักษอาคารประวัติศาสตร และการตั้งถิ่นฐาน ป ค.ศ. 1997 ไดระบุไววา
“วัตถุประสงคของการอนุรักษเมืองประวัติศาสตร ไมใชเพียงการรักษากลุมอาคารบานเรือนหรือสภาพแวดลอม ใน
ลักษณะที่เปนการรักษาตัววัตถุเทานั้น แตการอนุรักษเมืองเปนความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ ระหวางการใช
ชีวิต ประจําวันของคนทั่วไปกับบานเรือน และสภาพแวดลอมโดยรอบ”(วิมลรัตย อิสระธรรมนูญ, 2010)
ในประเทศไทยมีภาคธุรกิจทีพ่ ัฒนารูปแบบ การทํางานกิจกรรมเพือ่ สังคมมากขึน้ ที่เรียกกวาวิสาหกิจ เพื่อ
สังคม ซึ่งมุงหวังผลตอบแทนในเชิงสังคมเปนหลักตั้งแตรเิ ริ่มโครงการ ไมไดมุงหวังใหประสบวามสําเร็จในทางธุรกิจ
แตเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางกลไกทางการตลาดที่มีคุณธรรม และความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม ที่เนนใหแรงกระทบชุมชน ไดชวยเหลือตัวเองและสรางอนาคตของทรัพยากรบุคคลใหกบั ประเทศ ใน
ขณะเดียวกันก็ไดสรางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยใชเวลาคอย ๆ สรางคุณภาพชีวิตของชุมชน ทําใหเกิดผลดีตอสังคม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดที่วา “ชุมชนจะเขมแข็งไดก็ดวยการเรียนรู ไดดวยตนเองเทานั้น” (บทสัมภาษณ ธีรพล นิยม,
2557.)
ปญหาวิสาหกิจเพื่อสังคม ในประเทศไทยยังขาดแหลงทุนสนับสนุน ซึ่งตางจากแนวคิดของโลกตะวันตกที่วา
“การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกิจการวิสาหกิจเพือ่ สังคมในประเทศอังกฤษ นับวามีโครงสรางการดําเนินงานที่
ชัดเจนมาก โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐตั้งแตระดับนโยบาย ตลอดจนการลดหยอนภาษีสําหรับกิจการใน
รูปแบบของกฏหมาย Community Interest Company: CIC ที่กลายเปนตนแบบของหลายประเทศในเวลาตอมา”
(Fraser Valley Centre for Social Enterprise, 2008)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะดานการนําไปใชประโยชน
1.1 กลยุทธการเพิ่มรายได พิจารณาจากงบการ เงินตอเนื่องของโครงการ รายไดหลักจากคาเขาพักอาจไม
เพียงพอในระยะตอไป เมื่ออาคารเริ่มตองซอมบํารุงใหญ หรือรายจายดานสินคาและดานบุคลากรสูงขึน้
1.2 เรงการประสานกับภาครัฐ ชาวชุมชนควรรวมตัวกับผูดําเนินโครงการและนักวิชาการ เพือ่ เรงประสานทํา
ความเขาใจกับภาครัฐ ในประเด็นสําคัญดังนี้
1) ควรเรงประสานดานสิทธิประโยชน กับภาครัฐ เพื่อใหการสนับสนุนวิสาหกิจในลักษณะนี้
2) ประสานดานการออกกฏหมาย สนับสนุน เพื่อประกาศเปนเขตชุมชนอนุรกั ษ ใหมแี นวทางชัดเจน
3) ควรเสนอแนะใหภาครัฐสรางตลาดการลง ทุนเพือ่ สังคม และ ตลาดวิสาหกิจเพือ่ สังคม ทั้ง 2 ตลาดจะ
นําไปสูการเกิดนวัตกรรมใหมในการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ ตลาดใหมในภาคการเงิน และตลาดสงเสริมการพัฒนา
ชุมชน โดยไมตองพึ่งพาเงินบริจาค
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4) เสนอใหรฐั จัดตั้งหนวยงานสงเสริม และ พัฒนาวิสาหกิจเพือ่ สังคม เปนศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพือ่
สังคมที่ใหมีจํานวนมากขึ้น และสามารถเติบโตไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาดานยุทธศาสตรภาครัฐ
ควรศึกษาตอไปในระดับยุทธศาสตร ภาค รัฐวาจะมีนโยบายกระตุนใหทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด
ดําเนินการสํารวจ ขอมูลในพืน้ ที่ที่มีศักยภาพ ทางดานกายภาพและวิถีชีวิตชุมชน โดยกําหนดกลุมเปาหมาย และ
ขอบเขตพื้นที่ เพือ่ ขึน้ ทะเบียนเปนเขตอนุรักษโบราณคดี ประวัติศาสตรและแหลงวิถชี ีวิตวัฒนธรรม
2.2 ดานมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
ควรทําการศึกษาตอไปวาภาครัฐควรมีสวนสนับสนุนใหชุมชนเกิดความตระหนักรูถ ึงคุณคา
ความ
เปนมาทางประวัติศาสตรในพืน้ ที่ชุมชนของตน จนเกิดความภาคภูมิใจที่จะรวมกันรักษา ทํานุบาํ รุง และพัฒนา
อยางถูกวิธี
2.3 ศึกษาวาเครื่องมือชนิดใดที่จะสนับสนุน
ควรทําการวิจัยตอไปวามีเครือ่ งมือชนิดใดที่จะสนับสนุน ใหชาวชุมชนรวมมือปฏิบัติตามแนวคิดการ
อนุรักษที่ไดจากการปรึกษาหารือ และกําหนดใหเปนแนวทางดําเนินการรวมกัน ระหวางภาครัฐ นักวิชาการ และ
ชาวชุมชน เชน มาตรการผอนปรนทางภาษี มาตรการสงเสริมอาชีพทางวัฒนธรรม ฯลฯเพื่อเสนอใหรฐั บาล
พิจารณาใหการสงเสริม
บรรณานุกรม
กุสุมา บุญกาญจน, (2556). การจัดทําแนวทางการ
อนุรักษและฟน ฟูชุมชนดั้งเดิม ดวยกระบวนการ
การมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนริมน้าํ จันทบูร
วิทยานิพนธสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสถาปตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม
สถาบันอาศรมศิลป
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นั น ทา โดยทํ า การวิจัยเชิ ง
สํารวจ กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 317 คน ที่ไดจากการใชสูตรคํานวณของโคเฮน และเลือก
ตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามพฤติกรรมสุ ข ภาพของกองสุ ข ศึ ก ษา กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งเป น
แบบสอบถามมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาความถึ่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะโภชนาการเกิน (ดัชนีมวลกายตั้งแต 23.0 กก./ม2 ขึ้นไป) (52.7%)
และปญหาสุข ภาพที่พบมากที่สุดคือ มีภาวะไขมันในเลือดสูง (25.9%) และความดันโลหิตสู ง (12.3%) ส วนพฤติ ก รรมการ
บริโภคที่เปนปญหา 3 อันดับแรก คือ ชอบกินอาหารรสหวานจัด เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน ขนมเค็ก โดนัท คุกกี้ และกินอาหาร
ทอด เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก และกินผักนอย และมีปจจัยที่เกี่ยวของ เชน มีกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย
ไมเพียงพอ สวนใหญดื่มชา กาแฟ (72.9%) โดยเฉพาะชนิดซอง ทรี อิน วัน (52.7%) และดื่มชา กาแฟทุกวัน (24.6%) และ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (32.8%)
จากผลการวิจัยที่พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญมีภาวะโภชนาการเกิ น และมีป ญ หาไขมัน ในเลื อ ดสู ง
ความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ใหพลังงานสูง ออกกําลังกายที่ไมเพียงพอและดื่มแอลกอฮอล
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงทําใหเกิดโรคเรื้อรัง ดังนั้นจึงควรมีการดําเนินงานสงเสริมใหบุค ลากรปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพเพื่ อ
ปองกันโรคและลดปญ หาดังกลาวตอไป
คําสําคัญ: ภาวะโภชนาการ, บุคลากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Nutritional Status and Food Consumption Behavior of Staff
In Suan Sunandha Rajabhat University
Kanit Ngowsiri1, Kunya Napapongsa2

College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat
kanit.ng@ssru.ac.th1, kanya.na@ssru.ac.th2

Abstract
The objective of cross-sectional descriptive study was to investigate the nutritional status, food
consumption behavior and factors related to nutritional status of of Staff in Suan Sunandha Rajabhat
University. The samples were 317 of staffs whom obtained by accidental sampling in the university.
Questionnaires were used to collect data. Frequency, percentage, mean and standard deviation were used
for statistical analysis.
The results of the study showed 52.7% of participants had over nutritional status (BMI > 23.0
2
kg/m ). The first and second health problems of the participants were hyperlipidemia (25.9%) and
hypertension (12.3%). Food consumption behaviors were not good by the way of over energy intake from
sweetened beverage, bakery and high fat food but a little vegetables. The most had low level of physical
activity and exercise, 72.9% consumed coffee or tea, 52.7% consumed three in one-coffee, 24.6% drank
coffee or tea every day and 32.8% drank alcohol.
In conclusion, the nutritional status of the staffs in Suan Sunandha Rajabhat University were
overweight. Hyperlipidemia and hypertension were the health problems of these staffs. Their health behaviors
included high energy intake, inadequate physical activity and exercise, and also alcohol drinking. These
are the risk factors of chronic diseases. Therefore, life style modification for promoting health of the staffs
in University is needed.
Keywords: nutritional status, staff, Suan Sunandha Rajabhat University
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บทนํา
บุคลากรในองคกรเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนามั่น คง มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายการสรางความผาสุกใหแกบุคลากร ซึ่งการเฝาระวังภาวะสุขภาพและการสร า งเสริ มสุ ข ภาพ
บุคลากรในองคกรนับวามีสวนสําคัญในการสรางความผาสุกไดทางหนึ่ง โดยที่ผานมามีการจัดตรวจสุขภาพประจําปบคุ ลากรมา
อยางตอเนื่อง และจากผลการตรวจสุขภาพในโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป 2558 –
2559 มีผูเขารวมโครงการประมาณ 300 คนตอป ซึ่งสวนใหญ มีอายุระหวาง 30-40 ป ปญหาสุขภาพที่ตรวจพบมากที่สุด คือ
มีไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง (Cholesterol > 200 mg.%) รอยละ 59.0-77.5 มีไขมันแอล ดี แอล ในเลือดสูง (LDL
> 100 mg%) รอยละ 80.5-92.0 และมีภาวะโภชนาการเกิน (BMI > 23.0 kg/m2) รอยละ 47.3-53.5 (พรพรรณ วรสีหะ,
เปรมวดี คฤหเดช และกนิษฐ โงวศิริ, 2558), (กนิษฐ โงวศิริ, 2559) ซึ่งการมีไขมันในเลือดสูง และมีภาวะโภชนาการเกินเปน
ปจจัยเสี่ยงสําคัญ ที่ทําใหเกิดโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง ไดแก โรคหลอดเลืดดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และ
มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนอัมพฤกษ อัมพาตตอไปได โดยสาเหตุของการเกิดโรคดังกลาวสวนใหญเกิดจากการดําเนินวิถีชีวิตและ
การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะดานการบริโภคอาหารทีไ่ มเหมาะสม และจากการสรุปขอมูลสุขภาพคนไทย ป 2557 พบวา คนวัย
ทํางานประมาณ 1 ใน 3 มีการดื่มน้ําอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานเปนประจํา ซึ่งทําใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนมาก
ขึ้น (สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ, 2557)
จากสถานการณดังกลาว ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวิจัยเพือ่ การเฝาระวังภาวะโภชนการและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาใหครอบคลุมกลุมบุคลากรมากขึ้น เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใช
ประโยชนในการติดตามเฝาระวังภาวะสุขภาพของบุคลากร และวางแผนเพื่อดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิธ ีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เก็บขอมูลระหวาง เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาทั้งสายวิขาการและสายสนับสนุน ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 312 คน
จากการใชสูตรของโคเฮน (Cohen, L. and Manion, L., 1989) และเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป น แบบสอบถามมาตรฐาน โดย
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความรูและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ซึ่งแบงเปน 3 หัวขอ คือ หัวขอความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ใหเลือกตอบวา “ใช ” หรื อ “ไมใ ช ” มี
ทั้งหมด 12 ขอ ที่เปนความรูเกี่ยวกับผลของการบริโภคอาหารตอสุขภาพรางกาย หัวขอเกี่ยวกับการบริ โ ภคอาหารและสุ ข
ปฏิบัติในการรับประทานอาหาร เชน จํานวนมื้ออาหาร ระยะเวลาของมื้ออาหารแตละมื้อ และหัวขอพฤติก รรมการบริ โ ภค
อาหาร ในชวง 6 เดือนที่ผานมา ประกอบดวย ประเภทอาหารที่บริโภค วิธีการปรุงอาหาร รสชาติอ าหาร ปริ มาณอาหารที่
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รับประทาน รวมทั้งหมด 12 ขอ ใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความเป น จริ งมากที่ สุ ด โดยการประเมิน ค า 4
ระดับ (Rating scale) เทากับ 0-4 คะแนน
3. การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 20.0 เพื่อแจกแจงความถึ่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.1 ขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางมีทั้งหมด 317 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.2) มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 39.4 ป
(+10.8) และสวนใหญมีสถานภาพโสด (รอยละ 53.0) มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ 39.7) และสวนใหญ
อยูในสายงานอาจารย (รอยละ 51.1) เปนกลุมที่มีรายได 20,001 บาทขึ้นไป รอยละ 68.2 และสวนใหญ (รอยละ 42.3) มี
รายไดพอดีกับรายจาย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป

เพศ

ชาย
หญิง

อายุ

นอยกวา 30 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
50 – 59 ป
60 ปขึ้นไป

จํานวน (n=317)
85
232

64
125
76
45
7
=
39.4,
SD=10.8
X

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/คู
แยก/หยา
หมาย
ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยม
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี/เทียบทา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สายงาน

อาจารย
สนับสนุนวิชาการ
อื่นๆ

รอยละ
26.8
73.2
20.2
39.4
24.0
14.2
2.2

168
130
13
6

53.0
40.9
4.1
1.9

5
15
6
110
126
55

1.6
4.7
1.9
34.7
39.7
17.4

162
139
16

51.1
43.8
5.0

10
91
70

3.2
28.7
22.1

รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
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30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
ความเพียงพอของรายได
เพียงพอเหลือเก็บ
พอดีกับรายจาย
ไมเพียงพอ

64
51
31

20.2
16.1
9.8

113
134
70

35.5
42.3
22.1

ขอมูลดานสุขภาพ พบวา กลุมตวอยางสวนใหญ (รอยละ 69.4) เคยได รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจํา ป และความ
ผิดปกติที่ตรวจพบมากที่สุด คือ มีภาวะไขมันในเลือดสูง (รอยละ 25.9) รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูง (รอยละ 12.3) และโรค
ประจําตัวหรือปญหาสุขภาพที่พบมากที่สุดในกลุมตัวอยาง คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง (รอยละ 16.4) และความดั น โลหิ ต สู ง
(รอยละ 10.7) และจากการประเมินภาวะโภชนาการโดยดูจากคาดัชนีมวลกาย พบวา กลุ มตั วอยา งมีดั ช นี มวลกายที่ อ ยูใ น
เกณฑเสี่ยงตอภาวะอวน (23.0-24.9 กก./ม2) อวนระดับ 1 (25.0-29.9 กก./ม2) และอวนระดับ 2 (> 30.0 กก./ม2) รวมกั น
เทากับรอยละ 52.7 และเพศชายมีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 25.0 กก./ม2 (+5.1) ซึ่งสูงกวาเพศหญิงที่มีคาเทากับ 22.6 กก./ม2
(+5.2) และเมื่อดูกลุมตัวอยางทั้งหมด พบวามีคาเฉลีย่ ดัชนีมวลกายเทากับ 23.3 กก./ม2 (+ 5.3) ซึ่งอยูในเกณฑที่มีความเสี่ยง
ตอภาวะอวน รวมทั้งมีภาวะอวนลงพุง (เพศชาย รอบเอวมากกวา 36 นิ้ว และเพศหญิง รอบเอวมากกวา 32 นิ้ว) ในภาพรวม
เทากับ รอยละ 25.6 เมื่อแยกเปนเพศ พบวา เพศชายมีภาวะอวนลงพุง รอยละ 27.1 ซึ่งมากกวาเพศหญิงที่มีภาวะอวนลงพุง
เทากับรอยละ 25.0
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามภาวะโภชนาการ
2

ขอมูล

จํานวน (n=317)

ดัชนีมวลกาย (กก./ม )
ต่ํากวาเกณฑ (< 18.5)
30
ปกติ (18.5-22.9)
120
เสี่ยงตอภาวะอวน (23.0-24.9)
73
อวนระดับ 1 (25.0-29.9)
70
อวนระดับ 2 (> 30.0)
24
X : ชาย=25.0 (+5.1) หญิง = 22.6 (+5.2) รวม = 23.3 (+5.3)
รอบเอวปกติ (ช.< 36, ญ.< 32 นิ้ว)
รอบเอวเกิน (ช.> 36, ญ.> 32 นิ้ว)

236
81
(ชาย = 27.1%, หญิง = 25.0%)

รอยละ
9.5
37.9
23.0
22.1
7.6
74.4
25.6

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง
2.1 สุข บัญญัติในการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญ (รอยละ 58.0) กินอาหารครบทุกมื้อใน 1 วัน
สวนกลุมตัวอยางที่กินอาหารไมครบ 3 มื้อ สวนใหญไมไดกินมื้อเชา (รอยละ 78.2) และกลุมตัวอยา งส วนใหญ (ร อ ยละ
44.8) กินอาหารมื้อกลางวันเปนปริมาณมากที่สุด
2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยางที่พบวามีคาฉลีย่ คะแนนต่ําที่สดุ (พฤติกรรมไมดี) คือ กินอาหารรส
หวานจัด เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน ขนมเค็ก โดนัท คุกกี้ (1.46 คะแนน) รองลงมาคือ กินอาหารทอด เชน ไกท อด กล วย
ทอด ปาทองโก (1.55 คะแนน) และกินผักอยางนอยสามสี เชน สีเขียว สีแดง และสีเหลือง (1.59 คะแนน) สวนพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารที่มีคาฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด (มีพฤติกรรมดี) คือ ไมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เชน ปลาราดิบ ก อ ยดิ บ แหนม
สมตําปู ลาบดิบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.12 คะแนน รองลงมาคือ ไมกินอาหารรสเค็มจัด เชน ปลาเค็ม เนื้อเค็ ม ไข
เค็ม และไมกินอาหารป งยา งที่ ไ หมเ กรี ยม เช น หมูป ง เนื้ อ ยา ง ไก ยา ง โดยมีค ะแนนเฉลี่ ยเท า กั บ 1.95 และ 1.81
ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคของกลุมตัวอยางเรียงจากนอยไปมาก
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กินอาหารรสหวานจัด เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน ขนมเค็ก โดนัท คุกกี้
กินอาหารทอด เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก
กินผักอยางนอยสามสี เชน สีเขียว สีแดง และสีเหลือง ใน 1วัน
เติมน้ําปลา หรือน้ําปลาพริก ในอาหารที่รับประทาน
กินอาหารหรือขนมหวานที่ปรุงดวยกะทิ เชน แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน มัสมั่น
แกงคั่ว กลวยบวดชี บัวลอย ลอดชอง
กินผักและผลไม วันละไมนอยกวา 500 กรัม (5 ทัพพี )
กินขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอด ขาวอบกรอบ ขาวเกรียบ
กินอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก อบ
กินอาหารที่ไขมันสูง เชน ขาหมูติดมัน หมูสามชั้น หนังไก คอหมูยาง
กินอาหารปงยางที่ไหมเกรียม เชน หมูปง เนือ้ ยาง ไกยาง
กินอาหารรสเค็มจัด เชน ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ไขเค็ม
กินอาหารสุกๆดิบๆ เชน ปลาราดิบ กอยดิบ แหนม สมตําปู ลาบดิบ

คาเฉลี่ย
1.46
1.55
1.59
1.62

SD
0.75
0.64
0.72
0.89

1.67

0.58

1.70
1.72
1.77
1.79
1.81
1.95
2.12

0.73
0.63
0.66
0.57
0.68
0.61
0.73

3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยาง
3.1 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พบวา เรื่องที่กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 91.3) ตอบไดถ ูกตอง คือ เรื่ อ ง
การกินอาหารปง ยางที่ไหมเกรียม และกินอาหารที่ทอดดวยน้ํามันทอดซ้ํา อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได และที่ตอบไดถูกตอง
รองลงมา (รอยละ 90.0) คือ เรื่องการกินขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบเปนประจํา จะทําใหรางกายได รั บ
ไขมันและเกลือสูง สวนความรูท ี่กลุม ตัวอยางตอบไดถูกตองนอยที่สุด (รอยละ 68.9) คือ กินอาหารสุกๆ ดิบๆ เชน ปลารา
ทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง รองลงมาคือ กินอาหารหมักดอง เชน หนอไมดอง อาจทําใหเกิดโรคมะเร็ง (รอยละ 72.8)
และกินอาหารที่มีรสเค็ม ทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 79.2)
3.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย กลุมตัวอยางส วนใหญ มีส ถานที่ สํ า หรั บ ออกกํ า ลั งกาย (ร อ ยละ 60.9) และมี
อุปกรณออกกําลังกาย (รอยละ 55.5) และสวนใหญออกกําลังกายดวยการวิ่ง (ร อ ยละ 48.3) รองลงมาคื อ ขี่ จัก รยาน
(รอยละ 21.8) และเตนแอโรบิก (รอยละ 17.4) กีฬาที่กลุมตัวอยางใชในการออกกําลังกายมากที่สุด คือ แบดมินตัน (รอย
ละ 28.4) และ วายน้ํา (รอยละ 25.9) และพฤติกรรมการออกกําลังกายที่มีคาเฉลี่ยคะแนนนอยที่สุด คือ ออกกําลัง กาย
หรือเลนกีฬาจนรูสึกเหนื่อยมาก (1.13 คะแนน) และปานกลาง (1.16 คะแนน) อยางนอยสัปดาห ล ะ 3 วั น ๆ ละ 20-30
นาที และพฤติกรรมการออกกําลังกายที่มีคาเฉลี่ยคะแนนมากที่สุด คือ ออกกําลังกายเบาๆ หรือทํางานบาน ที่ไ มทํ า ให
รูสึกเหนื่อยหรือเหนื่อยเล็กนอยอยางนอยสัปดาหละ 5 วันๆ ละ 60 นาที (1.57 คะแนน)
3.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 72.9) ดื่มชา กาแฟ และรอยละ 52.7 ดื่ มชา
กาแฟชนิดซอง (ทรี อิน วัน) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 24.6) ดื่มชากาแฟทุกวัน และยังพบวากลุมตัวอยา งร อ ย
ละ 32.8 มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. สรุปผลการศึกษา จากการสํารวจภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในป พ.ศ. 2560 สรุปไดดังนี้
1.1 ภาวะโภชนาของบุคลากร พบวา บุคลากรสวนใหญมีความเสี่ยงตอภาวะอวน และมีภาวะอวนลงพุง และมีปญหาสุขภาพ
เรื่อง มีภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง
1.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรที่เปนปญหามากที่สุด 3 อันดับ คือ การกินอาหารรสหวานจัด เชน น้ําอัดลม
น้ําหวาน ขนมเค็ก โดนัท คุกกี้ กินอาหารทอด เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก และกินผักนอย
1.3 บุคลากรสวนใหญมีความรูในการบริโภคอาหารเรื่องการกินอาหารปง ยางที่ไหมเกรียม และกินอาหารที่ทอดดวยน้ํามัน
ทอดซ้ํา อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได
1.4 บุคลากรสวนใหญมีพฤติกรรมการออกกําลังกายไมเพียงพอ
1.5 บุคลากรสวนใหญดื่มชา กาแฟ เปนประจําทุกวัน และสวนใหญดื่มชา กาแฟชนิดซอง (ทรี อิน วัน) ซึ่งใหพลังงานสูง
1.6 บุคลากรบางสวน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2.1 ภาวะโภชนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งสวนใหญมีภาวะโภขนาการเกิน โดยประเมิน
จากรอยละของบุคลากรทีม่ ีคาดัชนีมวลกายตั้งแต 23.0 กก./ม2 และคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 23.3
กก./ม2 ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร ป 2558-2559 ที่มาตรวจสุขภาพประจําป
แลวพบวาบุคลากรมีปญหาภาวะโภชนาการเกิน (BMI > 23.0 kg/m2) (พรพรรณ วรสีหะ, เปรมวดี คฤหเดช และกนิษฐ โงวศิ
ริ, 2558), (กนิษฐ โงวศิริ, 2559) แตเมื่อดูผลการศึกษาจําแนกตามเพศ พบวาเพศชายมีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายสูงกวาเพศหญิง
ซึ่งไมสอดคลองกับรายงานผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (วิชัย เอกพลากร,
2557) ที่พบวาคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ในเพศชายเทากับ 23.6 kg/m2 ต่ํากวาเพศหญิงที่มีคา
ดัชนีมวลกายเฉลี่ย เทากับ 24.6 0 kg/m2 อาจเปนเพราะมีปจจัยอื่น ๆ ที่ แ ตกต า งกั น เช น ช วงอายุ อาชี พ สถานภาพ
การศึกษาของกลุมตัวอยาง เปนตน ซึ่งตองมีการศึกษาตอไป
สําหรับภาวะอวนลงพุง ซึ่งประเมินจากผลการวัดรอบเอวดวยตนเองของกลุมตัวอยาง ที่พ บวา บุ ค ลากรเพศชายมี
ภาวะอวนลงพุง (รอบเอวมากกวา 36 นิ้ว) และเพศหญิง (รอบเอวมากกวา 32 นิ้ ว) ร อ ยละ 25.0 หรื อ ในภาพรวมกลุ ม
ตัวอยางมีภาวะอวนลงพุง เทากับรอยละ 25.6 ไมสอดคลองกับรายงานผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยฯ. ครั้งที่ 5 (วิชัย
เอกพลากร, 2557) ที่พบวาเพศหญิงมีภาวะอวนลงพุงรอยละ 51.3 มากกวาเพศชายที่มีภาวะอวนลงพุงร อ ยละ 26.0 อาจ
เปนเพราะมีปจจัยอื่นๆ ที่แตกตางกันเชนเดียวกับผลการประเมินคาดัชนีมวลกาย รวมถึงอาจเปนเพราะความคลาดเคลื่อนใน
การวัดรอบเอวดวยตัวเอง
อยางไรก็ตามภาวะโภชนาการเกินและภาวะอวนลงพุงของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นับไดวาเปนปญหา
เรื้อรังที่สําคัญที่เปนปจจัยทําใหบุคลากรมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ที่สําคัญ ไดแก โรคหั วใจและหลอดเลื อ ด
(cardiovascular disease : CVD) และถาอายุเพิ่มขึ้นจะทําใหความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบุคลากร
เพศหญิงที่เขาสูวัยหมดประจําเดื อ น หรื อ อายุเ ฉลี่ ยตั้ งแต 45 ปขึ้ น ไป (Pitha, J., et al., 2014), (He, L., et al., 2012)
(Ebrahimpour, P., et al., 2010)
สําหรับภาวะสุขภาพหรือปญหาสุขภาพ ในบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการศึกษากลุม ตัวอยาง
ที่สวนใหญเปนเพศหญิง และกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 39.4 (+10.8) เทานั้น แตมีปญหาเรื่องภาวะไขมันในเลือดสูงและความ
ดันโลหิตสูง ซึ่งความชุกของภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป น ป จจัย
เสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และทําใหเกิดความพิการและการเสียชีวิตของคนไทยเปนอัน ดั บ ต น ๆ ด วย
ดังนั้นการใหความสําคัญกับการแกปญหาภาวะโภชนาการเกินในบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาจึงมีความสําคัญ
ยิ่ง เพื่อทําใหปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังลดลง สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ของบุคลากรตอไป
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2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนใหญไมไดรับประทานอาหารเชา
ซึ่งเปนมื้อที่สาํ คัญที่สุด สอดคลองกับรายงานผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยฯ. ครั้งที่ 5 (วิชัย เอกพลากร, 2557) ที่พบวา
ผูใหญวัยแรงงานสวนมากจะไมไดกินอาหารมื้อเชา สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยระดับต่ําสุด
คือ กินอาหารรสหวานจัด เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน ขนมเค็ ก โดนั ท คุ ก กี้ สอดคล องกั บการรายงานสุ ขภาพคนไทย ป 2557
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) ที่พบวากลุม วัยทํางาน 1 ใน 3 ดื่มน้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานเปน
ประจําทุกวัน และพฤติกรรมสุขภาพที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํารองลงมา คือ กินอาหารทอด เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก
และกินผักอยางนอยสามสี ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลสูงและอาหารที่ มีไ ขมัน สู งเป น ส วนประกอบ จะทํ า ให ไ ด
พลังงานเกินความตองการของรางกาย เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคอวน ภาวะน้ําหนักเกิน และภาวะไขมัน ในเลื อ ดสู งตามมา
พฤติกรรมดังกลาวอาจเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมดานอาหาร เชน วิถีชิวิตที่เรงรีบ ทําใหหลายคนตองเลือกอาหารที่หาซื้อ
ไดงาย สะดวกรวดเร็วจากรานอาหารสะดวกซื้อใกลตัว และรานขายเครื่องดื่มที่มีใหเลือกจํานวนมากในปจจุบัน โดยการเลือก
ซื้ออาหารอาจคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการนอยกวาความอยากหรือความ ชอบที่จะกิน รวมถึงการไมไดเลือกกินผักเพื่อใหได
ใยอาหาร วิตามิน แรธาตุที่หลากหลายชนิด ซึ่งเปนการปองกันและชลอการเกิดโรคเรื้อรัง หรือภาวะที่เกี่ยวของกับความเสื่อม
ของร า งกาย(Hung HC, et al., 2004; Genkinger JM, et al, 2004; Villegas R, et al, 2006; World Health
Organization, 2002)
2.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.3.1 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนใหญมีความรูเรื่อง
การกินอาหารปง ยางที่ไหมเกรียม และกินอาหารที่ทอดดวยน้ํามันทอดซ้ําอาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได รองลงมาคือมีความรูเรื่อง
การกินขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบเปนประจํา จะทําใหรางกายไดรับไขมันและเกลือสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการ
สํารวจพฤติกรรมของบุคลากรในครั้งนีท้ ี่พบวา บุคลากรมีพฤติกรรมการกินอาหารปงยางที่ไหมเกรียม เชน หมูปง เนื้อยาง ไกยาง
และกินขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอด ขาวอบกรอบ และขาวเกรียบนอย แตสําหรับพฤติกรรมการกิ น อาหารที่ ท อดด วย
น้ํามันทอดซ้ํา เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก ไมสอดคลองกับความรูของบุคลากร อาจเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมดาน
อาหาร ดังที่กลาวขางตน สําหรับความรูเ กี่ยวกับการบริโภคอาหารที่บคุ ลากรตอบถูกนอยที่สดุ คือ เรื่องการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ
เชน ปลารา และอาหารหมักดอง เชน หนอไมดอง วาทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง รองลงมาคือ ความรูเรื่องการกินอาหาร
ที่มีรสเค็ม ทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง สอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคของบุคลากร ซึ่งนาจะเปนเพราะการ
กินอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารหมักดองไมใชวิถีการบริโภคของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยอยูแลว
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความรูและพฤติกรรมดานการบริโภคอาหารมีความสัมพันธกัน แต อ าจมีป จจัยด า นอื่ น เช น
ดานสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรดวย จึงทําใหถึงแมบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาจะมีความรูในดานการบริโภคอาหารดี แตอาจมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมดีในบางเรื่องได
2.3.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย พบวา บุคลากรของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั น ทามีส ถานที่ สํ า หรั บ ออก
กําลังกาย และมีอุปกรณออกกําลังกาย และสวนใหญออกกําลังกายดวยการวิ่ง รองลงมาคือ ขี่จักรยาน และเตนแอโรบิก กีฬา
ที่ใชในการออกกําลังกายมากที่สุด คือ แบดมินตัน และวายน้ํา และพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรที่มากที่สุด คื อ
ออกกําลังกายเบาๆ หรือทํางานบาน ที่ไมทําใหรูสึกเหนือ่ ยหรือเหนื่อยเล็กนอยอยางนอยสัปดาหละ 5 วันๆ ละ 60 นาที ซึ่งถือ
วาการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีไมเพียงพอ และอาจนํ า ไปสู
สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ได ไดแก เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 22-23 เสี่ยงตอโรคมะเร็งลําไส
ใหญ รอยละ 16-17 เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน รอยละ 15 และเสี่ยงตอการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง ร อ ยละ 12-13 (
World Health Organization, 2002)
2.3.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
จากสรุปผลการศึกษาพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนใหญ ดื่มชา กาแฟ และสวนใหญ
ดื่มชา กาแฟชนิดซอง (ทรี อิน วัน) และดื่มเปนประจําทุกวันถึงรอยละ 24.6 ทําใหไดรับพลังงานเพิ่มขึ้นจากครีมและน้ําตาลที่
ผสมมากับเครื่องดื่มชนิดซอง (ทรี อิน วัน) ซึ่งเปนสาเหตุของการมีภาวะโภชนาการเกินและอวนตามมา และยังพบวาบุคลากร
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รอยละ 32.8 มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนสาเหตุของการขาดสติ และทําใหเกิดอุบัติเหตุเมื่อขับขี่ ยานยนต ห ลั งดื่ ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึง่ ที่ทําใหเกิดความโรคความดันโลหิตสูง (Levenstein, 2001; สํานักโรค
ไมติดตอ, 2555)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1.1 ดานการจัดการ ควรมีหนวยงานและเครือขายในมหาวิทยาลัยดําเนินการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสร า งเสริ ม
สุขภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง สงเสริมภาวะโภชนาการ และการออกกําลังกายในบุ ค ลากร ร วมกั บ มีก าร
จัดสรรงบประมาณในการเฝาระวังภาวะสุขภาพโดยการจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรเป น ประจํา ทุ ก ป และ
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.2 ดานการดําเนินงาน ควรมีมาตรการดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุค ลากร เพื่ อ ป อ งกั น และลด
ปญหาโรคอวน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ไดแก ใหลดพฤติกรรมการกินอาหารที่ มีน้ํ า ตาล เช น เครื่ อ งดื่ มที่ มี
น้ําตาลสูง เชน น้ําอัดลม น้ําผลไม กาแฟชนิดซอง เครื่องดื่มชงใสนม น้ําตาลและครีม ดื่มน้ําเปลาแทน และลดพฤติกรรมการ
กินอาหารที่มีไขมันสูง เชน การกินอาหารประเภททอด ผัดน้ํามันมากๆ แกง เนื้อสัตวแปรรูป เนื้อสัตวติดมัน แกงหรือขนมที่ใส
กะทิ รวมถึงลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และเพิ่มการกินอาหารที่มีกากใยมากขึ้น เชน ผักและผลไมที่ไมหวานมากขึ้น
เพิ่มการเคลื่อนไหวรางกาย และการออกกําลังกายในการใชชีวิตประจําวัน และการทํางานมากขึ้น เชน การเดินขึ้นลงบั น ได
แทนการใชลิฟท การเดินติดตอประสานงานแทน การใชโทรศัพท การเดินไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร า นค า แทนการ
รับประทานภาย ในหองทํางาน
1.3 มีการรณรงคและจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหมีความตระหนักในการดูแลสุ ข ภาพ
ตนเองอยางตอเนื่อง และจัดสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธของปจจัยต า งๆ ต อ ภาวะโภชนาการและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย และทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในบุคลากรที่มีปญหาภาวะโภชนาการเกิน เพื่อหาแนวทางและพัฒนารูปแบบ
การสรางเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม
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การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ
สาขาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
Somruay.ap@ssru.ac.th,somruayy@yahoo.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟ า ในเขตการไฟฟ า นครหลวง
ในป พ.ศ. 2561โดยงานวิจัยนี้ไดคัดเลือกขอมูลความตองการใชพ ลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงจํ า นวน3 ประเภท
ไดแก ประเภทครัวเรือน ประเภทธุรกิจ และ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2545– สิงหาคม พ.ศ. 2560เพื่อ
สรางตัวแบบการพยากรณ โดยวิธีอนุกรมเวลาแบบจําแนกสวน วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผันแปรตาม
ฤดูกาล และวิธีบอกซและเจนกินส เกณฑ ใ นการเลื อ กตั วแบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด พิ จารณาด วยค า รากที่ ส องของค า ความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่นอยที่สุดผลการวิจัยพบวาเทคนิคการพยากรณด วยวิ ธี
บอกซและเจนกินสเปนวิธีสรางตัวแบบทีเ่ หมาะสมที่สดุ สําหรับขอมูลความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง
ผูใชประเภทครัวเรือน และ ผูใชประเภทธุรกิจ เทคนิคการพยากรณดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผั น
แปรตามฤดูกาลวิธีสรางตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับขอมูลความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟ า นครหลวงผู ใ ช
ประเภทอุตสาหกรรม
คําสําคัญ: ความตองการใชพลังงานไฟฟา เทคนิคการพยากรณ การไฟฟานครหลวง
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Forecasting of Electricity Demand in Metropolitan Electricity Authority
Somruay Aphichartbhutphong
Faculty of Sciences and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
Somruay.ap@ssru.ac.th,somruayy@yahoo.com
Abstract
The purpose of this study was to determine the forecasting technique and predict for electricity
demand in Metropolitan Electricity Authority in September 2017 – August 2018. The researcher collected
the data on 3 categories of residential, business, and industrial section from January 2002 to August 2017.
The forecasting model was created by using decomposition method, exponential smoothing method by
exponential with seasonal variation model, and Box & Jenkins method. The root mean square error
(RMSE) was used as the criteria for choosing the best fit model. The findings of this study found that the
Box & Jenkins method was the ultimate technique to investigate the best fit model for the electricity
demand in Metropolitan Electricity Authority in residential and business. In addition, the exponential
smoothing method was the best fit for industrial section.
Keywords: Electricity demand, Forecasting Technique, Metropolitan Electricity Authority
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บทนํา
พลังงานไฟฟามีความสําคัญ อยางยิ่งในการดําเนินชีวิตและพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในขณะที่จํานวนประชากร
เพิ่มขึ้น ดานเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้น เชน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการตางๆ สงผลใหการใชพลังงานไฟฟาสูงขึ้น
ตามลําดับ แตพ ลังงานบนโลกมีปริมาณเทาเดิมและคอยๆลดนอยลง อาจทําใหตอบสนองตอความตองการไดไมเพียงพอ ทําให
แหลงพลังงานคอยๆเปลี่ยนไปเปนแหลงพลังงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาผลิตมากขึ้นเชนจากปโตเลียมไปเป น พลั งงาน
แสงอาทิตยพลังงานลม พลังงานน้ํา หรือพลังงานชีวมวล เปนตน โดยการใชพลังงานทดแทนพลังงานหลักในการผลิตไฟฟาใน
ปจจุบันของไทย ยังจํากัดการใชอยูภายในชุมชน เนื่องจากโรงไฟฟาขนาดเล็กสามารถผลิตไฟฟาจากพลั งงานทดแทนได ใ น
ปริมาณนอย (การไฟฟาฝายผลิต, 2558)
ในป 2557 ประเทศไทยมีการใชไฟฟาที่สูงขึ้นนับเปนอันดับที่ 24 ของโลก ซึ่งมีการใชเพิ่มขึ้นตอเนื่ อ งเฉลี่ ย 4-5%
โดยมีการเติบโตควบคูไปกับเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะพลังงานไฟฟาเปนปจจัยสํา คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นดํ า เนิ น กิ จกรรมในภาค
เศรษฐกิจตางๆการดําเนินชีวิต ความมั่นคงทางดานพลังงาน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจและมีความสําคัญ (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย, 2558)

หมายเหตุ: ปริมาณพลังงานไฟฟาในปพ.ศ.2560 คิดตั้งแต ม.ค.-ก.ค.
ภาพ 1 สถิติปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในภาพรวม
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตามประเภทผูใช พบวา อั ต ราการใช พ ลั งงานไฟฟ า มีก ารขยายตั ว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปพ.ศ.2559 โดยการใชพ ลังงานไฟฟาภาคธุรกิจมีก ารใช สู งสุ ด คิ ด เป น สั ด ส วนร อ ยละ 43 ของการใช
พลังงานไฟฟาทั้งประเทศและ มีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.88 รองลงมาคื อ ภาคอุ ต สาหกรรม สั ด ส วนการใช
พลังงานไฟฟารอยละ 29 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.98 อันดับสามคือภาคครัวเรือน คิ ด เป น สั ด ส วนร อ ยละ 27 และมีอั ต ราการใช
พลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจําแนกตามประเภทผูใช
2556
ประเภทผูใช
ครัวเรือน
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
รวม

2557

2558

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (GWh)
11,420
19,292
14,521
45,233

11,695
19,345
14,247
45,287

12,369
20,086
14,028
46,483

12,998
20,665
14,165
47,828

2559
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
5.09
2.88
0.98
2.89

สัดสวน
27.18
43.21
29.62
100.00

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560
การพยากรณ เปนการคาดคะเนหรือประมาณการเหตุการณในอนาคต โดยอาศัยขอมูลในอดีตหรือปจจุบันตลอดจน
วิจารณญาณ ความรู ประสบการณของบุคคล เพื่อใหการตัดสินใจมีความถูกตอง การพยากรณมีความสําคัญในหลายๆ ด า น
เปนจุดเริ่มตนของการวางแผน การบริหารความเสี่ยง ช วยในการประเมิน การคาดการณล วงหน า ทํ า ให รู แ นวโน มของ
เหตุการณในอนาคต สงผลถึงการตัดสินใจและการวางแผนสําหรับอนาคต ผูบริหารระดับสูงขององคกร ใชการพยากรณเพื่อ
วางแผนกลยุทธสําหรับองคกรในระยะยาว ผูลงทุนใชการพยากรณเพื่อดูแนวโนมความเสี่ยงที่ไมแนนอน หนวยงานของรัฐ ใช
การพยากรณเพื่อวางนโยบายระดับชาติ เชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มปริมาณประชากร มูลคาการส งออก
การวางแผนอัตรากําลัง การหาคาแนวโนม เปนตนนอกจากนีก้ ารพยากรณทาํ ใหสามารถผลิต ตระเตรียมสินคาหรือวัตถุดิบได
เพียงพอ
หรือสอดคลองกับความตองการในอนาคตเพื่อการวางแผนในโซอุปทานตอไปไดอยางแมนยํา ทําใหสามารถ
จัดสรรทรัพยากรการผลิต ไดแ ก กําลังคน วัตถุดิบและการเงิน ไดอยางเหมาะสม
เทคนิคการพยากรณจะดําเนินการโดยศึกษาแนวโนมและรูปแบบการเกิดเหตุการณ หรือสภาพการณจากขอมูลใน
อดีตและ/หรือใชความรูประสบการณและวิจารณญาณของผูพยากรณซงึ่ มีเทคนิคการพยากรณทางสถิติหลากหลายทั้งรูปแบบ
และวิธีการพยากรณ เชน ตัวแบบการปรับใหเรียบโดยวิธีเอกซโพแนนเชียล (Exponential smoothing Model) ตัวแบบการ
ปรับใหเรียบโดยวิธีโฮลท - วินเทอร (Holt-Winters Model) ตัวแบบคงที่ (Stationary Models) และตัวแบบไมค งที่ (Nonstationary Models) ตัวแบบการถดถอยเปนตน ทั้งนี้ในนําเทคนิคการพยากรณตอ งใชความรูทางสถิติขั้นสูง และโปรแกรม
ประยุกตเพื่อประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรตามเทคนิคการพยากรณแบบตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลและหาตัวแบบใน
การพยากรณ
การพยากรณความตองการพลังงานไฟฟาถึงปริมาณการใช จึงมีความจําเปนอยางมากตอความมั่นคงด า นพลั งงาน
ภายในประเทศเพราะคาพยากรณที่ต่ํากวาความตองการสงผลใหปริมาณไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการของผูใช ทําใหเกิด
กระแสไฟตกและกระแสดับสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต แตถาคาพยากรณเกินความตองการจะทํา ให เ สี ย
คาใชจาย ในการผลิต สงผลถึงการคิดราคาคาไฟฟาที่สูงขึ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสรางตัวแบบการพยากรณของความตองการใชพลังงาน
ไฟฟา เพื่อทราบถึงการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการใช สําหรับเปนแนวทางการวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การจัดหา ใหเพียงพอ
ตอความตองการของผูใช ทั้งทางดานการดําเนินชีวิต ทางดานเศรษฐกิ จและพั ฒ นาการผลิ ต พลั งงานไฟฟ า ที่ ดี ยิ่งขึ้ น ของ
ประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอทุกองคกร
วัตถุประสงคของการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปนสรางตัวแบบการพยากรณตัวแบบและพยากรณความตองการการใช พ ลั งงานไฟฟ า ในเขตนคร
หลวง โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแตเดือน มกราคม 2545 – สิ งหาคม
2560 โดยจําแนกผูใชเปน 3 ประเภท ไดแก ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

327

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

ระเบียบวิธวี ิจัย
ในการศึกษาเทคนิคการพยากรณตัวแบบความตองการการใชพลังงานไฟฟาในเขตนครหลวง ผูวิจัยไดใชขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้
1. ศึกษาตัวแบบการพยากรณ
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่อง นิยาม ตัวแบบ และวิธีการดําเนินการ
พยากรณ ดวยเทคนิคการพยากรณตางๆ ดังนี้
1.1 การพยากรณอนุกรมเวลาโดยวิธแี ยกสวน
การพยากรณอนุกรมเวลาโดยวิธีแยกสวน เปนวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาพื้นฐานที่มีการแยกสวนประกอบ
ของอนุกรมเวลาเปนสวนๆ ไดแก แนวโนม อิทธิพลของฤดูกาล และวัฏจักร ซึ่งแตละสวนประกอบจะวัดออกมาไดเปน
สมการหรือแผนแบบอนุกรมเวลาทีเ่ ก็บรวบรวมอาจจะเปนอนุกรมเวลารายป รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห รายวัน
หรือละเอียดจนถึงรายชั่วโมง อนุกรมเวลาที่มลี ักษณะที่ตา งกันจะมีวิธีการวิเคราะหที่ตางกัน สําหรับการวิเคราะหอนุกรม
เวลาโดยการแยกสวนประกอบ จะทําตามตัวแบบของอนุกรมเวลาทีส่ รางขึน้ ดังนี้
ตัวแบบการบวก Y  T  S  C  I
ตัวแบบการคูณ Y  T  S  C  I
Y แทน อนุกรมเวลา
เมื่อ
T แทน แนวโนม
S แทน การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
C แทน ความผันแปรตามวัฏจักร
I แทน ความผันแปรเนื่องจากเหตุการณทผี่ ิดปกติ
1.2 การพยากรณอนุกรมเวลาโดยวิธ ีการปรับใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผันแปรตามฤดูกาล
การพยากรณอนุกรมเวลาโดยวิธีการปรับใหเรียบ เปนการใชขอมูลในอดีตสวนหนึ่งมาสรางสมการพยากรณ
โดยน้ําหนักที่ใหกับคาสังเกตแตละคาแตกตางกัน วิธีการใหน้ําหนักแกคาสังเกตหรือขอมูลในอดีตขึ้นอยูกับลักษณะขอมูลวามี
สวนประกอบของแนวโนมหรือฤดูกาลหรือไมการใชเทคนิคการทําใหเรียบเนื่ อ งจากข อ มูล อนุ ก รมเวลามัก มีค วามผั น แปร
เนื่องจากเหตุการณที่ผดิ ปกติรวมอยูดวยซึ่งความผันแปรเนือ่ งจากเหตุการณที่ผดิ ปกติจะทําใหเราไมสามารถเห็นสวนประกอบ
อื่นๆของอนุกรมเวลาได การกําจัดอิทธิพลของความผันแปรเนื่องจากเหตุการณที่ผดิ ปกติจะทําใหเราสามารถเห็นสวนประกอบ
อื่นๆและสามารถจะหาคาพยากรณคา อนุกรมเวลาในอนาคตได โดยมีตัวแบบการปรับใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความ
ผันแปรตามฤดูกาล ดังนี้
ตัวแบบสําหรับการบวก Yt   0  S t   t
ตัวแบบสําหรับการคูณ Yt   0St  t
เมื่อ

Yt
0

St
t

แทนขอมูลหรือคาสังเกต ณ เวลา t
แทนคาพารามิเตอรของตัวแบบ
แทนคาความผันแปรตามฤดูกาล ณ เวลา t
แทนคาความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t

1.3 การพยากรณโดยวิธ ีบอกซแ ละเจนกินส
วิธีบอกซและเจนกินสเปนวิธีที่จะใหคาพยากรณที่มีคาความถูกตองสูงกวาวิธีอื่นในการพยากรณระยะสั้น แตจ ะ
เปนวิธีที่คอนขางจะยุงยากในการวิเคราะหเพราะจะตองใชความรู เ กี่ ยวกั บ รู ป แบบ ARMA (Autoregressive and moving
average) และใชเวลาในการคํานวณมาก รูปแบบที่จะกําหนดใหกับอนุกรมเวลาจะเปนรูปแบบในกลุ มของรู ป แบบ ARMA
(p,q) (Autoregressive and moving average order p and q model) ซึ่ งเป น การรวมส วนของรู ป แบบ AR(p) และ
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รูปแบบ MA(q) เขาดวยกัน รูปแบบ AR(p) หมายถึง รูปแบบที่แสดงวาคาสังเกต Yt จะขึ้นอยูกับคาของ
คาสังเกตที่เกิดขึ้นกอนหนา P คา สวนรูปแบบ MA(q) หมายถึ ง รู ป แบบที่ แ สดงวา สั งเกต
คลาดเคลื่อน

 t 1 ,...., t q

Y
t

Y
Y
t  1,..., t  p

หรือ

จะขึ้ น อยู กั บ ค า ของความ

หรือความคลาดเคลื่อนที่อยูกอนหนาq คา โดยมีรูปแบบ ดังนี้

d
2
3
p
2
q
(1  B) (1   B   B   B  ...   B ) y    (1   B   B  ...   B ) 
1
2
3
p
t
0
1
2
q
t

เมื่อ

B

แทน Backshift โดยที่

p
B y t  y tp

และ

q
B  t   tq

 t แทน คาของความคลาดเคลื่อน
i

แทนคาพารามิเตอรของ AR ตัวที่ i= 1, 2, 3 … p

0

แทนคาพารามิเตอรของ MA ตัวที่ i=1, 2, 3 … q

1.4 การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณ
การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณ คือการพิจารณาความเหมาะสมของตั วแบบการพยากรณที่
วิเคราะหจากเทคนิคพยากรณแบบตางๆ วิธีตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณในการวิจัยครั้งนี้มี 4 วิธี ดังนี้
1) ตรวจสอบจากคาความคลาดเคลื่ อ นกํ า ลั งสองเฉลี่ ย (Mean Square Error: MSE) เป น การวัด ความ
แมนยําจากคาเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ
n

e

2
i

i 1

MSE 

n

2) ตรวจสอบจากคารากที่ ส องของค า ความคลาดเคลื่ อ นกํ า ลั งสองเฉลี่ ย (Root Mean Square Error:
RMSE) เปนการวัดความแมนยําจากรากที่สองของคาเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ
n

ei2

i1

RMSE 

n

3) ตรวจสอบจากเปอร เ ซ็ น ต ค วามคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย (Mean Percent Error: MPE) เป น การวัด ความ
แมนยําจากคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณเทียบกับคาขอมูลจริง คา MPE เปนคาวัดความแมนยําที่ไมมีหนวย
n

MPE 

 e 




n



  Yi   100
i 1 

i

4) ตรวจสอบจากเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percent Error: MAPE)
เปนการวัดความแมนยําจากคาความคลาดเคลือ่ นของการพยากรณเทียบกับคาจริงโดยไมคิดเครื่องหมายคา MAPE เปนคาวัด
ความแมนยําที่ไมมีหนวย จึงเหมาะที่จะใชกับการเปรียบเที ยบอนุ ก รมเวลาหลายชุ ด เมื่อ ใช วิธีก ารพยากรณเ ดี ยวกั น หรื อ
เปรียบเทียบวิธีการพยากรณหลายวิธีเมื่อใชอนุกรมเวลาชุดเดียวกัน
n

MAPE 

ei

Y
i 1

100

i

n
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวมรวบขอมูลโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
2.1 รวบรวมขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงจําแนกตามผูใชจํานวน 3 ประเภทไดแ ก
ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนสิงหาคมคม พ.ศ. 2560 จากสํานักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2.2 บันทึกขอมูล ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงลงในโปรแกรม Microsoft Excel และ
ตรวจสอบขอมูลใหถ ูกตองครบถวน
3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 สรางตัวแบบการพยากรณ โดยจําแนกเปน 3 วิธี คือ การพยากรณอนุกรมเวลาแบบแยกส วน การพยากรณ
อนุกรมเวลาดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผันแปรตามฤดูกาล และการพยากรณอนุกรมเวลาดวยวิธี
บอกซและเจนกินส
3.2 ตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณโดยการตรวจสอบจากคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกํ า ลั งสอง
3.3 เลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองที่นอยที่สุด
3.4 นําตัวแบบที่ไดไปใชพยากรณ
ผลการวิจัย
ผลการการวิจัยครั้งนี้ จําแนกเปน 5 สวนดังนี้
1. ผลการวิเคราะหตัวแบบการพยากรณอนุกรมเวลาโดยวิธีแยกสวน
ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาแบบแยกสวนของปริมาณการใชพ ลังงานไฟฟ า ในเขตการไฟฟ า นคร
หลวงตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.2545 – เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบวา ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟา
นครหลวงประเภท ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ไมมีแนวโนมแตมีสวนประกอบของฤดูกาล จากการวิเ คราะห ตั วแบบ
การพยากรณขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงไดสมการเสนแนวโนม/สมการพยากรณ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมการพยากรณของความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงโดยวิธีแยกสวน
ประเภทผูใช
ครัวเรือน
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม

สมการแนวโนม/สมการพยากรณ
ŷ t  850 .52Ŝ i
ŷ t  1,390 .40Ŝ i
ŷ t  1,186 .83Ŝ i

2. ผลการวิเคราะหโดยวิธ ีการปรับใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลทีม่ ีความผันแปรตามฤดูกาล
จากการวิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบการพยากรณโดยวิธกี ารปรับใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผัน
แปรตามฤดูกาล ไดผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การปรับใหเรียบและคาประมาณพารามิเตอร และคา RMSE ดังแสดง
ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์การปรับใหเรียบและคาประมาณพารามิเตอรและสมการพยากรณแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผัน
แปรตามฤดูกาล
ประเภทผูใช

คาสัมประสิทธิ์การปรับใหเรียบและ
คาประมาณพารามิเตอร


ครัวเรือน

0.81

a0



0.01

สมการพยากรณ

b0

837.67

-

Ŷt  m  E t  Ŝ t m เมื่อ, t > p
0.81Yt
Et
Et 
 0.19 E t 1
Ŝ t p
Ŝ t

ธุรกิจ

0.80

0.20

137.72

-

อุตสาหกรรม

0.70

0.20

1186.93

0.01Yt
 0.99 Ŝ t p
Et

Ŷt  m  E t  Ŝ t m เมื่อ, t > p
0.80 Yt
Et
Et 
 0.20  E t 1
Ŝ t p
Ŝ t

-

Ŝ t 

Ŝ t 

0.20 Yt
 0.80 Ŝ t p
Et

Ŷt  m  E t  Ŝ t m เมื่อ, t > p
0.70 Yt
Et
 0.30  E t 1
Et 
Ŝ t p
Ŝ t

Ŝ t 

0.20 Yt
 0.80 Ŝ t p
Et

จากตารางที่ 3 นําคาสัมประสิทธิ์การปรับใหเรียบและคาประมาณพารามิเตอรมาสรางตัวแบบการพยากรณค วาม
ตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงไดดังนี้ ตัวแบบการพยากรณของความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการ
ไฟฟานครหลวงคือ Ŷt  m  E t  Ŝ t m เมื่อ E t  Yt  1   E t 1 และ Ŝ t  Yt  1   Ŝ t p
Et

Ŝ t p

3. ผลการวิเคราะหโดยวิธ ีบอกซและเจนกินส
จากการพิจารณาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาโดยวิธีบอกและเจนกินสตัวแบบการพยากรณความตองการใช
พลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง จําแนกตาม ประเภทครัวเรือน ประเภทธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม ตัวแบบการ
พยากรณที่ เ หมาะสม คื อ ARIMA(2,1,1) x SARIMA(0,1,1) ARIMA(1,1,1) x SARIMA(0,1,1) แ ละ ARIMA(0,1,1) x
SARIMA(2,0,0) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ตัวแบบและสมการพยากรณของความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง
โดยวิธีบอกซและเจนกินส
ประเภท
ครัวเรือน
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ตัวแบบพยากรณ
ARIMA(2,1,1) x
SARIMA(0,1,1)
ARIMA(1,1,1) x
SARIMA(0,1,1)
ARIMA(0,1,1) x
SARIMA(2,0,0)

สมการพยากรณ
ˆ y
Y
t
t1  y t  2  y t 13  0.65y t 1  y t 2  y t 13  y t 14 
 0.16y t 2  y t 3  y t14  y t 15   0.97 t 1  0.74 t 12  0.71 t 13    t
ˆ y
Y
t
t 1  y t 12  y t13  0.51y t1  y t 2  y t 13  y t 14 
 0.90 t 1  0.70 t 12  0.63 t 13    t
Ŷt  y t 1  0.44 y t 12  y t13   0.44y t  24  y t  25   0.04  t1   t

4. การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณ
จากการเปรียบเทียบคาการพยากรณ 3 วิธ ี คือ วิธ ีอนุกรมเวลาแบบแยกส ว น วิ ธ ี ก ารทําใหเ รีย บแบบเอกซ
โพเนนเชียลที่มคี วามผันแปรตามฤดูกาล และวิธีบอกซและเจนกินส ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัว แบบโดย
พิจารณาจากคารากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การตรวจสอบความแมนยําดวยคารากทีส่ องของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยของตัวแบบ
การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง
คารากทีส่ องของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย
วิธีพยากรณแบบปรับใหเรียบ
วิธีพยากรณแบบ
ประเภทผูใช วิธีพยากรณแบบแยกสวน
แบบเอกซโพเนนเชียลที่มี
บอกซและเจนกินส
ความผันแปรตามฤดูกาล
44.25
42.78
ครัวเรือน
142.14
51.16
46.43
ธุรกิจ
212.37
139.79
34.49
อุตสาหกรรม
43.88
จากตาราง 5 พบวา คารากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยนอยที่สุดของตัวแบบการพยากรณความ
ตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงโดยวิธีบอกซและเจนกินส ไดแกผูใชตามประเภทครัวเรือน และประเภท
ธุรกิจ สําหรับผูใชประเภทอุตสาหกรรม มีคารากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยนอยที่สุด โดยวิ ธีก ารปรั บ ให
เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผันแปรตามฤดูกาล
5. การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง
ตัวแบบการพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงประเภทครัวเรือน ประเภทธุร กิ จ
และประเภทอุตสาหกรรม วิธีที่เหมาะสมที่สุด ไดแก ตัวแบบการพยากรณดวยวิธีบ อกซ แ ละเจนกิ น ส สํ า หรั บ ผู ใ ช ป ระเภท
ครัวเรือน ผูใชประเภทธุรกิจและผูใ ชประเภทอุตสาหกรรม ตัวแบบที่เหมาะสมที่สดุ ไดแก ตัวแบบดวยวิธีการปรับใหเรียบ โดย
คาพยากรณปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงแสดงดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คาพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เดือน
กันยายน 2560
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม 2561
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

ประเภทผูใช
ธุรกิจ
1792.78
1775.33
1764.99
1657.53
1636.26
1622.93
1854.16
1807.04
1928.90
1868.32
1837.89
1875.81

ครัวเรือน
1121.70
1080.92
1075.03
974.67
950.56
995.33
1148.55
1258.07
1306.48
1219.13
1153.60
1178.90

อุตสาหกรรม
1183.61
1184.23
1158.01
1079.60
1088.78
1097.92
1246.72
1063.54
1228.55
1207.43
1201.84
1192.14

จากตาราง 6 พบวา คาพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงของผู ใ ช ทุ ก ประเภท
ตั้งแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มีความตองการลดลงอยางตอเนื่อง ในเดือนกุมภาพันธ – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และ ผูใชทุกประเภทมีความตองการลดลงอย า งต อ เนื่ อ งตั้ งแต
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปและอภิปรายผล
จากการตรวจสอบความแมนยําการของพยากรณ ซึ่งพิจารณาจากคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย
(RMSE) ที่ต่ําที่สุด ของตัวแบบการพยากรณปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงโดยใชเทคนิคการพยากรณ
3 วิธี คือ วิธีอนุกรมเวลาแบบแยกสวน วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผันแปรตามฤดูกาล และวิธีบอกซ เจนกินส ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ตัวแบบการพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงผูใชประเภทครัวเรือนและ
ผูใช
ประเภทธุรกิจ โดยใชวิธีวิธีบอกซและเจนกินส มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ยเทากับ 42.78 และ 46.73 ตามลําดับ ตัวแบบการพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงผูใช
ประเภทอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีความผันแปรตามฤดูกาล มีความเหมาะสมมากที่ สุ ด
โดยมีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยเทากับ 34.49
จากตัวแบบการพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาเขตการไฟฟานครหลวงพบวา ตั วแบบของการพยากรณ
ความตองการพลังงานไฟฟาที่สรางตัวแบบโดยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบบอกซแ ละเจนกิ น ส มีค วามแมน ยํ า ที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องความตองการไฟฟาของจันทรธา วงษอูทอง (2548) วิจัยเรื่อ งการสร า งตั วแบบคณิต สํ า หรั บ การ
พยากรณการใชพลังงานไฟฟามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ของ ธนกร สุทธิสนธ (2553) และวิจัยเรื่ อ ง การพยากรณ
ปริมาณการใชไฟของประเทศไทย ของ นิฉา แกวหาวงษ (2558) นอกจากนี้ตัวแบบการพยากรณมีความเหมาะสมที่แตกต า ง
กันออกไปตามแตละวิธีขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล สอดคลองงานวิจัยของ พิพัฒน บํารุงกาญน (2550)
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ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งตอไปอาจจะเปนการศึกษาตัวแบบการพยากรณความตองการการใชพลังงานไฟฟาในเขตนครหลวง
ในระดับเขตพืน้ ที่ในรายจังหวัด ภูมิภาค และเขตเศรษฐกิจตางๆ
2. วิธีการศึกษาตัวแบบการพยากรณปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวงในครั้งตอไป ควรพัฒนา
ตัวแบบการพยากรณโดยใชเทคนิคการพยากรณที่หลากหลายมาดําเนินการวิเคราะห เชน วิธีเศรษฐมิติ ARCH model
(Autoregressive conditional heteroscedasticity) และ GARCH (Generalized autoregressive conditional
heteroscedasticity) รวมถึงการศึกษาปจจัยที่สงผลตอราคาน้ํามันในดานอื่นๆ มาทําการศึกษารวมดวยเพือ่ พัฒนาตัวแบบ
การพยากรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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คุณภาพชีวติ ดานสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม
ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
Email: tipvarin.be@ssru.ac.th
บทคัดยอ
จากสถานการณปจจุบันประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2564 และในป 2558 ผูสูงอายุใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนผูสูงอายุสูงมากเปนอันดับ 4 ของประเทศ มีความจําเปนตอ งได รั บ การดู แ ลเอาใจใส เ พื่ อ ให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพและไมเปนภาระแกผอู นื่
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ย วกั บ คุ ณภาพชี วิต ด า นสุ ข ภาพของผู สู งอายุ ใ นจังหวัด สมุท รสงคราม เป น การวิจัยเชิ งสํ า รวจ มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูสูงอายุ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสงู อายุ ประชากรที่ใชใน
การวิจัย คือ ผูที่มีอายุ 60 ป และมากกวาที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม คํานวณกลุมตั วอย า งจากจํา นวนประชากรได
415 คน จาก 3 อําเภอ ดังนี้ อัมพวา 111 คน บางคนที 95 คน และเมืองสมุทรสงคราม 209 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามการวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผู สู งอายุ ได แ ก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสัมพันธภาพในครอบครัว สวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพชีวิต ด า น
สุขภาพ EQ-5D-5L
ผลการวิจัยพบวา
1) ผูสูงอายุเปนเพศหญิง 275 คน คิดเปนรอยละ 66.3 เพศชาย 140 คน คิดเปนรอยละ 33.7 อายุระหวาง 60 -69
ป มากที่สุด 225 คน คิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมา คืออายุระหวาง 70-79 ป 137 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 33.0 มีส ถานภาพ
สมรสมากที่ สุ ด 205 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 49.4 รองลงมาคื อ หมา ย 112 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.0 มีก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษามากที่สุด 241 คน คิดเปนรอยละ 58.1 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 66 คน คิดเปนรอยละ 15.9 วางงานมาก
ที่สุด 217 คน คิดเปนรอยละ 52.3 รองลงมาคือ คาขาย 75 คน คิดเปนรอยละ 18.1 รายได 0–5,000 บาท/เดือน มากที่ สุ ด
258 คน คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมาคือ 5,001–10,000 บาท/เดือน 103 คน คิดเปนรอยละ 24.8 สัมพันธภาพรักใครกนั ดี
มากที่สุด 226 คน คิดปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ ทะเลาะกันเปนบางครั้ง 155 คน คิดเปนรอยละ 37.3
2) คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับดีมาก (X = 4.59, S.D. = .47) ดานการดูแ ลตนเองอยู
ในระดับดีมาก (X= 4.89, S.D. = .36) ดานกิจกรรมที่ทําเปนประจําอยูในระดับดีมาก (X= 4.76, S.D. = .56) ดานความวิตก
กังวล/ความซึมเศรา อยูในระดับดีมาก (X= 4.71, S.D.= .56) ดานการเคลื่อนไหว อยูในระดับดี (X= 4.40, S.D.= .86) และ
ดานอาการเจ็บปวด/อาการไมสบายตัวอยูในระดับดี (X= 4.20, S.D.= .83) ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิ จั ยครังนี คื อ บุค คลกรผู้มี ส่ว นเกียวข้ องในการดู แ ลสุข ภาพผู้สูง อายุที สามารถนํ า
ผลการวิ จัยไปเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ โดยจัดกิจกรรมทีช่วยลดอาการเจ็บปวด
หรื ออาการไม่สบายตัว และ จัดกิจกรรมเพื อส่งเสริ มการเคลือนไหวของผู้สงู อายุ ตามผลวิ จัยทีพบในครังนี ทังนี ควรมีการ
ประเมินผลและปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับบริ บทของแต่ละพื นที
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ, ผูสูงอายุ, จังหวัดสมุทรสงคราม
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The Quality of Life of Elderly People in Samut Songkhram Province
Tipvarin Benjanirat
Department of Health Sciences, College of Allied Health Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
Email: tipvarin.be@ssru.ac.th

Abstract
According to the current situation, Thailand will be moving to the ‘aged-society’ by 2021. In 2015,
the number of elderly people in Samut Songkhram has been ranked in the top fourth of Thailand which
is significantly to pay more attention to the elderly people in order for their better quality of life. The
author is interested in the quality of life of elderly people in Samut Songkhram, so this study is a survey
research which mainly aims 1) to assess the characteristics of elderly people and 2) to investigate the
quality of life of elderly people in terms of health. The population in this research especially focuses to
the 60-aged and over-60-aged people who have been living in Samut Songkhram, Thailand. Samples are
415 elderly adults from three districts (1) 111 adults from Amphawa, (2) 95 adults from Bangkontee, and
(3) 209 adults from municipality. The tool of this research is a questionnaire which is divided into two
parts. First part is the personal information of elderly people which is consisted of sex, age, marital status,
educational level, occupation, income and relationships. For the second part, it is an evaluation test using
EQ-5D-5L.
The results show that 275 responders are female (66.3%), and the less are male (33.7%). In this
regard, 225 of all are 60-69 years old, accounted for 54.2%, followed by 70-79 years old (137 people)
accounted for 33.0%. For the marital status, 205 of all are married which are accounted for 49.4%,
followed by 112 divorced people, which are accounted for 27.0%. For the educational level, the
responders mostly graduated from primary level which is 241 people, accounted for 58.1%, followed by
high school level which is estimated 15.9%. Besides, the most responders are not hired (217 people),
accounted for 52.3%, followed by people who are trader (75 people), and accounted for 18.1%. Most
responders gain their monthly income at 0-5,000 THB per month which are 258 people, and accounted
for 62.2%, followed by people who gain the monthly income at 5,001-10,000 THB per month which are
103 people, and accounted for 24.8%. Furthermore, it is estimated that 54.5% of all has full relationships
(226 people), followed by 37.3% of all have sometimes conflicts in family. Due to the quality of life of
elderly people, the results in part 2 shows that overall quality of life of elderly people are “excellent” (x
bar = 4.59, S.D. = .47). Self-help is also “excellent” (x bar = 4.89, S.D. = .36). Routine activities are in the
level of “excellent” (x bar = 4.76, S.D. = .56). Anxiety or depression is “excellent” (x bar = 4.71, S.D. =
.56). Mobility is “good” (x bar = 4.40, S.D. = .86). Pain is “good” (x bar = 4.20, S.D. = .83), respectively.
The results of this research can contribute to those who are related to the elderly care by referring
this study as a pathway to organize any activity for elderly people in order to promote their quality of life.
Activity should be emphasized to reduce any pain or physical problems as well as to encourage the
mobility for the elderly people. However, any organized activity should be evaluated and adapted
followed by the differences of area.
Keywords: Quality of life, elderly people, Samut Songkhram Provice
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บทนํา
ประชากรโลกไดเปลี่ยนผานสูประชากรสูงวัย กลุมประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ได
เขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณแลว ในขณะที่บางประเทศในเอเซีย เชน ญี่ปุน ไดเขาสูสังคมสู งวัยระดั บ สุ ด ยอดแล วเช น กั น
ประเทศไทยจั ด อยู ใ นกลุ มสั งคมสู งวัยของกลุ มประเทศอาเซี ยนเป น อั น ดั บ ที่ 2 รองจากประเทศสิ งคโปร (สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557) ในป 2557 ประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ป ขึ้ น ไป มีจํา นวน
มากถึง 10 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 15 ของประชากรทั้งหมด การสูงวัยของประชากรเปนประเด็น ท า ทายต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในป 2557 ประเทศไทยมีคนวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) 4.3 คนต อ ผู สู งอายุ (60 ป ขึ้ น ไป)
1 คน ในอนาคต อีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีคนในวัยแรงงานเพียง 2 คนตอผูสูงอายุ 1 คนเทานั้น แต สิ่ งที่ ห ลายคน
โดยเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนและนโยบายอาจคาดไมถึ งคื อ ประชากรไทยกํ า ลั งสู งวัยขึ้ น อย า งรวดเร็ วมาก
ประเทศไทยไดกลายเปน “สังคมสูงวัย” มาตั้งแตป 2548 แลว เมื่อสัดสวนประชากรสูงอายุ (60 ป ขึ้ น ไป) สู งถึ งร อ ยละ 10
ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ” เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีมากถึงรอย
ละ 20 ในป 2564 และคาดวาจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีกไมถึง 20 ปขางหนานี้ เมื่อประชากรอายุ 60 ป ขึ้ น ไป มี
สัดสวนถึงรอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2556) ระดับการสูงวัยของประชากร
ไทยในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป ในป พ.ศ. 2557 รายงานจังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยสูงที่สุด 5 อันดับ แรก คื อ ลํ า ปาง
143.5 ลําพูน 143.3 แพร 140.0 สุมทรสงคราม 133.7 สิงหบุรี 128.4 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2557)
ผูสูงอายุไทยประเมินภาวะสุขภาพตนเอง วามีภาวะสุขภาพกายในระดับดี แมสวนมากจะมีโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ ร อ ย
ละ 43 ประเมินตนเองวามีสุขภาพดี รองลงมารอยละ 28.9 มีสุขภาพปานกลาง และผูสูง อายุ ที่ อ ยู ใ นเขตเทศบาลประเมิน
สุขภาพตนเองวาดีรอยละ 44.3 ซึ่งสูงกวาผูสูงอายุที่อยูนอกเขตเทศบาลที่มีรอยละ 42.5 สําหรับความสามารถในการชวยเหลือ
ตนเองของผูสูงอายุ ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันตามดัชนีบารเทล ไดแกการอาบน้ํ า ล า งหน า /
แปรงฟน การใชหองสุขา การลุกนั่งจากทีน่ อน การรับประทานอาหาร การสวมเสื้อผา การเคลื่อนทีภ่ ายในบาน และการขึ้นลง
บันได พบวาผูสูงอายุรอยละ 90 ขึ้นไปสามารถทํากิจวัตรตาง ๆ ไดเองโดยไมตองมีคนชวย ผูสูงอายุเกือบรอยละ 10 มีปญหา
เกี่ยวกับการขึ้นลงบันได ซึ่งจะทําใหเกิดการพลัดตกหกลมได ผูสูงอายุสวนใหญ ร อ ยละ 80 ไมมีป ญ หาการกลั้ น ป ส สาวะ/
อุจจาระ แตเกือบ 1 ใน 5 มีปญหาการกลั้นปสสาวะ/อุจจาระไดบางครั้งและกลั้นไมไดเลย โดยเฉพาะกลั้นไมไดเลยถึงรอยละ
5.1 สวนภาวะสุขภาพจิต ผูสูงอายุไทยมีภาวะสุขภาพจิตคอนขางดี การสํารวจสุขภาพจิตโดยใชคําถามสุขภาพจิตคนไทยฉบับ
สั้น 15 ขอ (TMHI-15) แตละขอมีคะแนนอยูระหวาง 0-3 คะแนน โดยคะแนน 3 แสดงถึงสุข ภาพจิต ดี รวมคะแนนเต็ ม 45
คะแนน เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 27.01-34 คะแนน ซึ่งหมายถึง สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป (ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี,
2558) ทางดานสังคมมีแนวโนมผูสงู อายุอยูคนเดียวหรืออยูตามลําพังกับคูสมรสเพิม่ มากขึน้ โดยพบวาผูสูงอายุอยูคนเดียวเพิ่ม
เทาตัวจากรอยละ 3.6 ในป 2537 เปน 7.6 ในป2550 ซึ่งมีผลตอการใหการดูแลผูสูงอายุทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ผูปวย
สูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเจ็บปวย โดยเฉพาะเจ็บปวยดวยโรคไรเชื้อ เชน โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รักษาไมหาย มีภาวการณพึ่งพาตองการการดูแลอยางตอเนื่องและการดูแลระยะยาว ผูสูงอายุจํานวนมาก
มีปญหาขอเขาเสื่อม อีกทั้งยังมีปญหาดานภาวะสมองเสื่อม รอยละ 12.4 (ความชุกในหญิงรอยละ 15.1 ในชายรอยละ 9.8)
และภาวะซึมเศราสูงกวาในวัยอื่น (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554)
จากสถานการณดังกลาว ผูวิจัยเปนอาจารยประจําแขนงวิชาการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ สาขาวิท ยาศาสตร สุ ข ภาพ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีหนาที่ถายทอดวิช าความรู
ดานการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ ไดเล็งเห็นความสําคัญและมีความสนใจในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เปนการทํางานที่ตอบสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการดูแลชุมชน โดยนําผลการวิจัยที่ไดไปใช เ ป น
ข อ มูล พื้ น ฐานในการวางแผนบู ร ณาการองค ค วามรู ข องหน วยงานที่ เ กี่ ยวข อ ง เพื่ อ ดู แ ลช วยเหลื อ ผู สู งอายุ ใ นจังหวั ด
สมุทรสงครามใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพและไมเปนภาระแก
ผูอื่น ก็จะชวยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูส ูงอายุ
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุ
วิธ ีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามการวิจัยที่ผูวิจัยสร า งขึ้ น แบ งออกเป น 2
สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูสูงอายุ ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชี พ รายได
สัมพันธภาพ การพักอาศัย สวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ EQ-5D-5L ที่ทําการหาคาอํานาจการจําแนก ความ
เชื่อมั่นแบบสอบซ้ําของคะแนนดัชนี สวนความตรงเชิงเหมือนไมแตกตางกันระหวาง 5L และ 3L ในดานการประเมิน ความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตรพบวาการใชคะแนนอรรถประโยชนที่คํานวณจาก 5L ใหคา ICER ต่ํ า กวา 3L และช วยลดความไม
แนนอนของผลการศึกษา ดังนั้น 5L ควรไดรับการแนะนําใหเปนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตดานสุขภาพสําหรับประเทศไทย
(Pattanaphesaj J, 2014) นําไปเก็บขอมูลกับกลุม ตัวอยางที่คํานวณจากประชากรผูสงู อายุในจังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะห
และประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการประมวลผล ดวยคาสถิติ จํานวน รอยละ คาต่ํ า สุ ด -สู งสุ ด ค า เฉลี่ ย
และสวนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูสูงอายุ
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 415 คน โดยแยกรายพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภออัมพวา จํานวน
111 คน อําเภอบางคนที จํานวน 95 คน อําเภอเมือง จํานวน 209 คน สรุปผลได ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละเพศของผูสูงอายุ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

อําเภออัมพวา
44 (39.6)
67 (60.4)
111 (100.0)

รายพื้นที่
อําเภอบางคนที
14 (14.7)
81 (85.3)
95 (100.0)

อําเภอเมือง
82 (39.2)
127 (60.8)
209 (100.0)

รวมทั้งจังหวัด
สมุทรสงคราม
140 (33.7)
275 (66.3)
415 (100.0)

จากตาราง 1 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิง 275 คน คิดเปนรอยละ 66.3 เพศชาย 140 คน คิ ด
เปนรอยละ 33.7 และ เมื่อแยกรายพื้นที่ ไดแก อําเภออัมพวา จํานวน 111 คน เปนเพศหญิง 67 คน คิดเปนร อ ยละ 60.4
เพศชาย 44 คน คิดเปนรอยละ 39.6 อําเภอบางคนทีจํานวน 95 คน เปนเพศหญิง 81 คน คิดเปนรอยละ 85.3 เพศชาย 14
คน คิดเปนรอยละ 14.7 และ อําเภอเมืองจํานวน 209 คน เปนเพศหญิง 127 คน คิดเปนรอยละ 60.8 และเพศชาย 82 คน
คิดเปนรอยละ 39.2

338

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละอายุของผูสูงอายุ
อายุ
60-69 ป
70-79 ป
80-89 ป
90-99 ป
รวม

อําเภออัมพวา
65 (58.6)
29 (26.1)
17 (15.3)
0 (0.0)
111 (100.0)

รายพื้นที่
อําเภอบางคนที
46 (48.4)
33 (34.7)
15 (15.8)
1(1.1)
95 (100.0)

อําเภอเมือง
114 (54.5)
75 (35.9)
19 (9.1)
1 (0.5)
209 (100.0)

รวมทั้งจังหวัด
สมุทรสงคราม
225 (54.2)
137 (33.0)
51 (12.3)
2 (0.5)
415 (100.0)

จากตารางที่ 2 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 -69 ปมากที่สุด จํานวน 225 คน
คิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมา คืออายุระหวาง 70-79 ป จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 33.0 คน ผูสูงอายุที่มีอ ายุ ร ะหวา ง
90 -99 ปนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 และ เมื่อแยกรายพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ พบวาเปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง
60 -69 ป มากที่สุด รองลงมา คืออายุระหวาง 70-79 ป ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 90 -99 ปนอยที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพของผูสูงอายุ
รายพื้นที่
สถานภาพ
อําเภอบางคนที
อําเภออัมพวา
โสด
21 (18.9)
17 (17.9)
35 (36.8)
สมรส
57 (51.4)
หมาย
24 (21.6)
32 (33.7)
หยา
1 (0.9)
7 (7.4)
แยกกันอยู
8 (7.2)
4 (4.2)
รวม
111 (100.0)
95 (100.0)

อําเภอเมือง
30 (14.4)
113 (54.1)
56 (26.8)
3 (1.4)
7 (3.3)
209 (100.0)

รวมทั้งจังหวัด
สมุทรสงคราม
68 (16.4)
205 (49.4)
112 (27.0)
11 (2.6)
19 (4.6)
415 (100.0)

จากตารางที่ 3 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพ สมรสมากที่สุด จํานวน 205 คน คิ ด
เปนรอยละ 49.4 รองลงมาคือ หมาย จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 27.0 เปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพหยานอยที่สุด จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 2.6 และ เมื่อแยกรายพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ พบวาเปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพ สมรสมากที่สุด รองลงมาคือ
หมาย ผูสูงอายุในอําเภออัมพวาและอําเภอเมืองมีสถานภาพหยานอยที่สุด สวนอําเภอบางคนทีแยกกันอยูนอยที่สุด
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละระดับการศึกษาของผูสูงอายุ
รายพื้นที่
ระดับการศึกษา
อําเภอบางคนที
อําเภออัมพวา
ต่ํากวาประถมศึกษา
10 (9.0)
28 (29.5)
ประถมศึกษา
68 (61.3)
41 (43.2)
มัธยมศึกษา
24 (21.6)
16 (16.8)
อนุปริญญา
4 (3.6)
1 (1.1)
ปริญญาตรีขึ้นไป
5 (4.5)
9 (9.5)
รวม
111 (100.0)
95 (100.0)
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อําเภอเมือง
23 (11.0)
132 (63.2)
26 (12.4)
2 (1.0)
26 (12.4)
209 (100.0)

รวมทั้งจังหวัด
สมุทรสงคราม
61 (14.7)
241 (58.1)
66 (15.9)
7 (1.7)
40 (9.6)
415 (100.0)

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

จากตารางที่ 4 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด จํา นวน
241 คน คิดเปนรอยละ 58.1 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.9 นอยที่สุดคือระดับอนุปริญา
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.7 และ เมื่อแยกรายพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ พบวาอําเภออัมพวา มีผูสูงอายุระดับประถมศึกษามาก
ที่สุด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 61.3 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 21.6 น อ ยที่ สุ ด คื อ
ระดับอนุปริญา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.6 อําเภอบางคนที มีผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากทีส่ ุด จํานวน
41คน คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมาคือ ระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 28 คิดเปนรอยละ 29.5 น อ ยที่ สุ ด คื อ ระดั บ อนุ
ปริญา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และ อําเภอเมือง มีผูสูงอายุระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 132 คน คิ ด เป น
รอยละ 63.2 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา และ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.4 น อ ยที่ สุ ด คื อ
ระดับอนุปริญา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละอาชีพของผูสูงอายุ
รายพื้นที่
รวมทั้งจังหวัด
อําเภอบางคนที
อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม
อําเภออัมพวา
วางงาน
49 (44.1)
46 (48.4)
122 (58.4)
217 (52.3)
18 (18.9)
33 (15.8)
60 (14.4)
รับจาง
9 (8.1)
เกษตรกรรม
26 (23.4)
15 (15.8)
17 (8.1)
58 (14.0)
ธุรกิจสวนตัว
0 (0.0)
1 (1.1)
2 (1.0)
3 (0.7)
คาขาย
27 (24.3)
15 (15.8)
33 (15.8)
75 (18.1)
ประมง
0 (0.0)
0 (0.0)
2 (1.0)
2 (0.5)
รวม
111 (100.0)
95 (100.0)
209 (100.0)
415 (100.0)
จากตารางที่ 5 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่ปจจุบัน วางงานมากที่สุด จํานวน 217 คน คิดเป น
รอยละ 52.3 รองลงมาคืออาชีพ คาขาย จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.1 นอยที่สุดคือ อาชีพ ธุรกิจสวนตัว จํา นวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 0.7 และเมื่อแยกรายพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ พบวาอําเภออัมพวา ผูสูงอายุวางงานมากที่สุด จํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 44.1 รองลงมาคืออาชีพคาขาย จํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 24.3 นอยที่สุดคือ อาชีพธุรกิจสวนตัวและประมง (ไมมี)
อําเภอบางคนที ผูสูงอายุวางงานมากที่สุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 48.4 รองลงมาคือ อาชีพรับจาง จํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 18.9 นอยที่สุดคือ อาชีพประมง (ไมมี) และ อําเภอเมืองผูสูงอายุวางงานมากที่สุด จํานวน 122คน คิดเปนรอยละ
58.4 รองลงมาคืออาชีพรับจาง และอาชีพคาขาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 15.8 นอยที่สุดคือ อาชีพธุรกิจสวนตัว และ
ประมง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0
อาชีพ

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละรายไดปจจุบันของผูสูงอายุ
อาชีพปจจุบัน
0 – 5,000 บาท/เดือน
5,001 – 10,000 บาท/เดือน
10,001 - 15,000 บาท/เดือน
15,001- 20,000 บาท/เดือน
20,001 - 25,000 บาท/เดือน
25,001 - 30,000 บาท/เดือน
30,001 บาท/เดือนขึ้นไป
รวม

อําเภออัมพวา
77 (69.4)
32 (28.8)
0 (0.0)
1 (0.9)
1 (0.9)
0 (0.0)
0 (0.0)
111 (100.0)

รายพื้นที่
อําเภอบางคนที
31 (32.6)
39 (41.1)
15 (15.8)
2 (2.1)
3 (3.2)
3 (3.2)
2 (2.1)
95 (100.0)
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อําเภอเมือง
150 (71.8)
32 (15.3)
2 (1.0)
11 (5.3)
6 (2.9)
7 (3.3)
1 (0.5)
209 (100.0)

รวมทั้งจังหวัด
สมุทรสงคราม
258 (62.2)
103 (24.8)
17 (4.1)
14 (3.4)
10 (2.4)
10 (2.4)
3 (0.7)
415 (100.0)

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

จากตารางที่ 6 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีรายไดปจจุบัน 0 – 5,000 บาท/เดื อ น มากที่ สุ ด
จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมาคือ มีรายได 5,001 – 10,000 บาท/เดือน จํานวน 103 คน คิ ด เป น ร อ ยละ
24.8 นอยที่สุด คือ มีรายได 30,001 บาท/เดือนขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.7 และเมื่อแยกรายพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ
พบวาอําเภออัมพวา เปนผูสูงอายุที่มีรายไดปจจุบัน 0 – 5,000 บาท/เดือน มากที่สุด จํานวน 77 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 69.4
รองลงมาคือ มีรายได 5,001 – 10,000 บาท/เดือน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 28.8 นอ ยที่ สุ ด คื อ มีร ายได 10,001 15,000 บาท/เดือน , 25,001 - 30,000 บาท/เดือน และ 30,001 บาท/เดือนขึ้นไป (ไมมี) อําเภอบางคนที เปนผูสูงอายุที่มี
รายไดปจจุบัน 5,001 – 10,000 บาท/เดือน มากที่สุด จํานวน 39คน คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาคือ มีรายได 0 – 5,000
บาท/เดือน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 32.6 นอยที่สุด คือ มีรายได 15,001- 20,000 บาท/เดือน และ 30,001 บาท/
เดือนขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.1 และอําเภอเมืองเปนผูสงู อายุที่มีรายไดปจจุบัน 0 – 5,000 บาท/เดือน มากที่สุด
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 71.8 รองลงมาคือ มีรายได 5,001 – 10,000 บาท/เดือน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.3
นอยที่สุด คือ มีรายได 30,001 บาท/เดือนขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละสัมพันธภาพในครอบครัวของผูสูงอายุ
รายพื้นที่
รวมทั้งจังหวัด
สัมพันธภาพในครอบครัว
สมุทรสงคราม
อําเภอบางคนที
อําเภอเมือง
อําเภออัมพวา
อยูคนเดียว
6 (5.4)
8 (8.4)
14 (6.7)
28 (6.7)
ทะเลาะกันเปนประจํา
3 (2.7)
1 (1.1)
2 (1.0)
6 (1.5)
ทะเลาะกันเปนบางครั้ง
45 (40.5)
31 (32.6)
79 (37.8)
155 (37.3)
รักใครกันดี
57 (51.4)
55 (57.9)
114 (54.5)
226 (54.5)
รวม
111 (100.0)
95 (100.0)
209 (100.0)
415 (100.0)
จากตารางที่ 7 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบรักใครกันดีมากที่สุด
จํานวน 226 คน คิดปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบทะเลาะกันเปนบางครั้ง จํานวน 155 คน
คิดเปนรอยละ 37.3 นอยที่สุด คือ ทะเลาะกันเปนประจํา จํานวน 6 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 1.5 และเมื่อ แยกรายพื้ น ที่ ทั้ ง 3
อําเภอ พบวาอําเภออัมพวา อําเภอบางคนที และอําเภอเมือง เปนผูสูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบรักใครกันดีมาก
ที่สุด รองลงมา คือ มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบทะเลาะกันเปนบางครั้ง และ นอยที่สุด คือ ทะเลาะกันเปนประจํา
2. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุ ประกอบดวยมิติทางสุขภาพ 5 ดาน ไดแก การเคลื่อนไหว การดู แ ลตนเอง
กิจกรรมที่ทําเปนประจํา (เชน ทํางาน เรียนหนังสือ ทํางานบาน กิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมยามวาง) อาการเจ็บปวด/
อาการไมสบายตัว และความวิตกกังวล/ความซึมเศรา โดยศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบบทั่วไปของผูสูงอายุโดยรวม และ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบบทั่วไปของผูสูงอายุโดยแยกรายพื้นที่ทั้ง 3 อําเภอ ไดผลดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
Min
1. ดานการเคลื่อนไหว
2.00
2. ดานการดูแลตนเอง
2.00
3. ดานกิจกรรมที่ทาํ เปนประจํา
1.00
4. ดานอาการเจ็บปวด/อาการไมสบายตัว
2.00
5. ดานความวิตกกังวล/ความซึมเศรา
2.00
ดานสุขภาพแบบทั่วไปโดยรวม
2.40
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Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

X
4.40
4.89
4.76
4.20
4.71
4.59

S.D.
.86
.36
.56
.83
.56
.47

แปลผล
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

จากตารางที่ 8 พบวาผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ ย 4.59
อยูในระดับดีมาก คุณภาพชีวิตดานสุขภาพดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการดูแลตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.89 อยูในระดับดี
มาก รองลงมาคือดานกิจกรรมที่ทําเปนประจํา มีคาเฉลี่ย 4.76 อยู ใ นระดั บ ดี มาก ด า นความวิต กกั งวล/ความซึ มเศร า มี
คาเฉลี่ย 4.71อยูในระดับดีมาก ดานการเคลื่อนไหว มีคาเฉลี่ย 4.40 อยูในระดับดี และ ดานอาการเจ็บปวด/อาการไมสบายตัว
มีคาเฉลี่ย 4.20 อยูในระดับดี ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
1. การศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิง 275 คน คิ ด
เปนรอยละ 66.3 เพศชาย 140 คน คิดเปนรอยละ 33.7 ชวงอายุ เปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 -69 ป มากที่ สุ ด จํา นวน
225 คน คิดเปนรอยละ 54.2 รองลงมา คืออายุระหวาง 70-79 ป จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 33.0 สอดคลองกับ (อาภา
พร เผาวัฒนาและคณะ, 2556) ซึ่งพบวา สัดสวนของหญิงสูงอายุจะมีมากกวาและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวา สั ด ส วนของชาย
สูงอายุ ป พ.ศ.2552 หญิงสูงอายุมีรอยละ 55. ในขณะที่ชายสูงอายุมี 44.4 เมื่อศึกษาการกระจายตัวตามกลุมอายุ คื อ กลุ ม
ผูสูงอายุวัยตน (60-69 ป) มีสัดสวนสูงที่สุด โดยพบมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรสูงอายุทั้งหมด และกลุ มสู งอายุ วัยกลาง
(70-79 ป)มีประมาณ 1 ใน 3 และกลุมสูงอายุวัยปลาย (80 ปขึ้นไป) มีถึงรอยละ 13.0
สถานภาพ เปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 49.4 รองลงมาคื อ หมา ย
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 27.0 ระดับการศึกษา เปนผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สดุ จํานวน 241 คน
คิดเปนรอยละ 58.1 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.9 อาชีพเดิมเปนผูสูงอายุที่มีอาชีพเดิม
คือ อาชีพรับจางมากที่สุด จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 29.4 รองลงมาคืออาชีพคาขาย จํานวน 88 คน คิ ด เป น ร อ ยละ
21.2 อาชีพปจจุบัน พบวาเปนผูสูงอายุมีอาชีพปจจุบัน วางงานมากที่สุด จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 52.3 รองลงมาคื อ
อาชีพคาขาย จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.1 รายไดปจจุบันของผูสูงอายุ พบวา เป น ผู สู งอายุ ที่ มีร ายได ป จจุบั น 0 –
5,000 บาท/เดือน มากที่สุด จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมาคื อ มีร ายได 5,001 – 10,000 บาท/เดื อ น
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 24.8 สอดคลองกับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2557) ซึ่งพบวา ข อ มูล การ
สํารวจประชากรสูงอายุเมื่อป 2554 ผูสูงอายุที่อายุ 60 ปขึ้นไปมากถึงหนึ่งในสาม (รอยละ 34.1) ของผูสูงอายุทั้งหมดมีรายได
ตํ่ากวาเสนความยากจน บุตรเปนแหลงรายไดหลักของผูสูงอายุ บุตรยังคงเปนแหลงรายไดที่สําคัญของผูสูงอายุในปจจุบัน
สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา เปนผูสูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบรักใครกันดีมากที่สดุ จํานวน 226 คน
คิดปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบทะเลาะกันเปนบางครั้ง จํานวน 155 คน คิ ด เป น ร อ ยละ
37.3 สอดคลองกับ (ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี,2558) ซึ่งพบวา แนวโนมผูสูงอายุอยูคนเดียวหรืออยูตามลํา พั งกั บ คู ส มรสเพิ่ ม
มากขึ้น โดยพบวาผูสูงอายุอยูคนเดียวเพิ่มเทาตัวจากรอยละ 3.6ในป 2537 เปน 7.6
2. การศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบบทั่วไปของผูสงู อายุ ประกอบดวยมิติทางสุขภาพ 5 ดาน ไดแก การเคลื่อนไหว การดูแล
ตนเอง กิจกรรมที่ทําเปนประจํา (เชน ทํางาน เรียนหนังสือ ทํางานบาน กิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมยามวาง) อาการ
เจ็บปวด/อาการไมสบายตัว และความวิตกกังวล/ความซึมเศรา โดยศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบบทั่ วไปของผู สู งอายุ
โดยรวม พบวา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบบทั่วไป เปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบบทั่วไปโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.59
สวนเบียงเบนมาตรฐาน .47 แปลผลไดวามีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพแบบทั่วไปโดยรวมอยูในระดับ ดี มาก คุ ณภาพชี วิต ด า น
สุขภาพทั่วไปดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการดูแลตนเอง มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีมาก มีค า เฉลี่ ย 4.89 ส วน
เบียงเบนมาตรฐาน .36 รองลงมาดานกิจกรรมที่ทําเปนประจํา มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.76 สวนเบียง
เบนมาตรฐาน .56 และ ดานความวิตกกังวล/ความซึมเศรา มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.71 สวนเบียงเบน
มาตรฐาน .56 ตามลําดับ
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คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสงู อายุดานการเคลื่อนไหว ผูสูงอายุไมมีปญหาในการเดิน มากที่สุด จํานวน 249 คน
คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมา คือ มีปญหาในการเดินเล็กนอย จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 25.1 ด า นการดู แ ลตนเอง
ผูสูงอายุไมมีปญหาในการอาบน้ํา หรือใสเสือ้ ผาดวย มากที่สุด จํานวน 374 คน คิดเปนรอยละ 90.1 รองลงมา คือ มีปญหาใน
การอาบน้ํา หรือใสเสื้อผาดวยตนเองเล็กนอย จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 8.9 ดานกิจกรรมที่ทําเปนประจํา (เชน ทํา งาน
เรียนหนังสือ ทํางานบาน กิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมยามวาง) ผูสูงอายุไมมีปญหาในการทํากิจกรรมที่ทําเปน ประจํา
มากที่สุด จํานวน 337 คน คิดเปนรอยละ 81.2 รองลงมา คือ มีปญหาในการทํากิจกรรมที่ทําเปนประจําเล็กนอย จํานวน 63
คน คิดเปนรอยละ 15.2 ดานอาการเจ็บปวด/อาการไมสบายตัว ผูสูงอายุไมมีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัวมากที่ สุ ด
จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมา คือ มีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัวเล็กนอย จํานวน 169 คน คิดเปน
รอยละ 40.7 และ ดานความวิตกกังวล/ความซึมเศรา ผูสูงอายุไมรูสึกวิตกกังวลหรือซึมเศรามากที่สุด จํานวน 315 คน คิ ด
เปนรอยละ 75.9 รองลงมา คือ รูสึกวิตกกังวลหรือซึมเศราเล็กนอย จํานวน 83 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 20.0 ซึ่ งไมส อดคล อ ง
(อาภาพร เผาวัฒนาและคณะ, 2556) ซึ่งพบวาผูสูงอายุสวนใหญประเมินสุขภาพตนเองในระดับปานกลาง รอยละ 48.4 ระดับ
ดี รอยละ 32.6 และ ระดับดีมาก รอยละ 5.5 สวนที่เหลือรอยละ 12.5 และ รอยละ 1.0 ประเมินสุขภาพตนเองวามีสุขภาพไม
ดีและไมดีเลย เมื่อพิจารณารายละเอียดในการประเมินสภาวะสุขภาพ โดยใชการปฏิบตั ิกิจกรรมประจําวัน พบวา ผูสูงอายุสวน
ใหญสามารถปฏิบัตกิ ิจกรรมพืน้ ฐานประจําวันไดเกือบรอยละ 100 และ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) พบวา ผูสูงอายุประเมิน
ตนเองวามีสุขภาพดี รองลงมารอยละ 28.9 มีสุขภาพปานกลาง สําหรับความสามารถในการชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุซึ่ง
พิจารณาจากความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันตามดัชนีบารเทล ไดแกการอาบน้ํา ลางหนา/แปรงฟน การใชหองสุขา
การลุกนั่งจากที่นอน การรับประทานอาหาร การสวมเสื้อผา การเคลื่อนที่ภายในบาน และการขึ้นลงบันได พบวาผูสูงอายุรอย
ละ 90 ขึ้นไปสามารถทํากิจวัตรตาง ๆ ไดเองโดยไมตองมีคนชวย ผูสูงอายุเกือบรอยละ 10 มีปญหาเกี่ยวกับการขึ้นลงบันได ซึ่ง
จะทําใหเกิดการพลัดตกหกลมได ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ในการวิจัยครั้งนี้ อาจจะใชแบบสอบถามการวิจัยที่แตกต า งกั น
อาจจะมีประเด็นคําถามแตกตางกัน ทําใหไดผลกรประเมินที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามและหนว ยงานที่ เ กี่ ยวข อ งในการดู แ ล
สุขภาพผูสูงอายุ สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุได
2. บุคคลกรผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพผูสงู อายุท สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ โดยจัดกิจกรรมที่ชวยลดอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัว และ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การเคลื่อนไหวของผูสูงอายุตามผลวิจัยที่พบ ทั้งนี้ควรมีการประเมินผลและปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่
เอกสารอางอิง
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. (2556). สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2556. กรุงเทพมหานคร.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. (2557). สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพมหานคร.
วิไลวรรณ ทองเจริญ(บรรณาธิการ). (2554). ศาสตร แ ละศิลปก ารพยาบาลผู สูง อายุ . พิ มพ ค รั้ งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร :
โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี. (2558). คูมือเกณฑชุมชนตนแบบดูแลผูสูงอายุ. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (2557). ประชากรสูง อายุ ไ ทย:ปจ จุ บัน และอนาคต.
กรุงเทพมหานคร.
อาภาพร เผาวัฒนา,สุรินธร กลัมพากร,สุนยี  ละกําปน และขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ. (2556). การสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคในชุมชน: การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีสูการปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 3.ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา
Pattanaphesaj J.(2014). Health-related quality of life measure (EQ-5D-5L): measurement property
testing and its preference-based score in Thai population [Doctoral dissertation]: Mahidol
University.

343

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

การศึกษา Carbon materials ที่สงผลตอคุณสมบัตกิ ารนําไฟฟาของวัสดุกระตุน
สมศักดิ์ มีนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
E-mail : somsak_me@hotmail.com

บทคัดยอ
สําหรับวัสดุกระตุนสวนประกอบไดแก barium sulfate, lignosulfonate and carbon วัสดุกระตุนมีหนาที่ในการ
เพิ่มคาความจุของ active material ซึ่งผลลัพธเพิม่ อัตราการคายประจุและจํานวนรอบในการทํางานของแบตเตอรี่ สวนหนาที่
ของ carbon materials ปรับปรุงสมบัติในการนําไฟฟาของ active material ในระหวางการคายประจุ ชนิ ด ของ carbon
materials สามารถแบงตามโครงสรางไดแก low, medium and high structure การศึกษา Carbon materials ที่สงผลตอ
คุณสมบัติการนําไฟฟาของวัสดุกระตุน ชนิดของ Carbon black HS-CB XE2B สงผลต อสมบั ติ การนํา ไฟฟา ของ

Expander
คําสําคัญ : คารบอน , วัสดุกระตุน, การนําไฟฟา
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Study Carbon materials on the Electrical Conductive of Expander
สมศักดิ์ มีนคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
E-mail : somsak_me@hotmail.com

Abstract
The expander comprises barium sulfate, lignosulfonate and carbon materials. Function of the
expander is to increase the apparent volume of the active material, which results in increasing discharge
rates and cycle chargeability. The role of carbon materials is to improve electrical conductivity of the
active materials during deep discharge. Typically, carbon black can be classified by its structure as low,
medium and high structure. In this study, carbon materials on the electrical conductive of Expander.
Volume resistivity was used to investigate the capacity of the negative electrode in the expander. The
result showed that electrical conductive of the negative electrode increases with amount of HS-CB XE2B
in the expander. The reason for this phenomenon is relate to the expander structure.
Keywords: Carbon materials, Expander, Electrical Conductive.
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บทนํา
การผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟาในประเทศไทยมีการผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟานอยมากสวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศ เพื่อ
นํามาใชในงานอุตสาหกรรมในดานตางๆ มีบริษัทเอกชนเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท 3K ที่ทํา การผลิ ต แบตเตอรี่ ร ถไฟฟ า จํา หน า ย
ภายในประเทศและมีโรงงานแบตเตอรี่ทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนหนวยงานของภาครัฐที่ทําการผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟาดวย
เชนกัน เพื่อสนับสนุนใหกบั หนวยงานของภาครัฐตามหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณในการนําเขาแบตเตอรี่รถไฟฟา
แบตเตอรี่รถไฟฟามีขอจํากัดในเรื่อง คาความจุของพลังงานคอนขางนอยและระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่แตละครั้งตอ งใช เ วลา
มาก แตความตองการของลูกคาตอการใชงานคอนขางสูง เนื่องจากราคาถูกเหมาะสมในเชิงพาณิชยมากกวาวัตถุดิบชนิดอื่นๆ จึงทําให
แบตเตอรี่รถไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการ ดวยราคาน้ํามันมีราคาการปรับตัวสูงขึ้นและมีการรณรงค เ รื่ อ งเกี่ ยวกั บ การอนุ รั ก ษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม จึงเปนเหตุใหหันมาใชพลังงานแบตเตอรี่รถไฟฟาแทนมากขึ้น
สําหรับกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ไดดําเนินการพัฒนายานใตน้ํา
ขนาดเล็ก ความยาว 11 เมตร ใชการขับเครื่องดวยพลังงานไฟฟา ขนาด 480 โวตล จํานวน 264 หมอ ตองใชแบตเตอรี่รถไฟฟาในการ
ขับเคลื่อนที่ใหคาความจุตอหนวยขนาดน้าํ หนักและการใชงานไมนอยกวา 5 ชั่วโมง ซึ่งใชในภารกิจวงการอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งการที่
จะไดมาของแบตเตอรี่รถไฟฟาที่มีคุณสมบัติดังกลาวนั้น จะตองทําการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่รถไฟฟาที่มีอายุการใชงานที่ดีขึ้น จาก
การวิเคราะหคาความจุ พลังงานตอปริมาตรของแบตเตอรี่ ร ถไฟฟ า นั้ น ส งผลมาจากองค ป ระกอบของ Active materials ซึ่ งมี
Expander เปนองคประกอบที่สําคัญในการผลิตแผนธาตุลบ (Negative plate) Expander มีหนาที่ Increase capacity, High heat
resistant and Extend negative plate life ซึ่งผูวิจัยทําการศึกษา การศึกษา Carbon materials ที่สงผลตอคุณสมบัติการนําไฟฟา
ของวัสดุกระตุน
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อเลือก Carbon materials ใหเหมาะสมกับการใชงานและสงผลตอสมบัติการนําไฟฟาของ Expander
2. เพื่อทําการวิเคราะหและทดสอบ Carbon materials เกรดใดในสารประกอบ Expander ที่สงผลตอคาการนําไฟฟาทีด่ ีที่สุด
วิธ ีดําเนินการวิจัย
การเตรียมวัสดุ
การเตรียม Expander โดยการผสมสวนผสมของ Barium sulfate, lignosulfonate and Carbon materials ดวยเครื่อง
Bench-top high speed mixer สวน Expander HE115 ที่ใชในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถไฟฟาทั่วไปนํามาใชในการศึกษาอางอิง
ตารางที่ 1 แสดงการเตรียม Expander materials
สูตรผสม

Control

HE 115
A B C
Barium Sulfate < 90 % 87 87
Lignin
< 10 %
9 9
LS-CB (N660) 4 MS-CB (N220) < 5 %
- 4
- HS-CB (XE2B) -
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เครื่องมือทีใ่ ชในการทํางานวิจัย
1. Bench top mini speed mixers
2. Volume resistivity
วิธีการสรางเครื่องมือในการทดสอบ Expander
1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีแนวความคิด
2. กําหนดกรอบแนวความคิดและขอบเขตในการสรางเครื่องมือกับวัตถุประสงค
3. สรางตัวอยางในการทดสอบจํานวน 20 ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.วิเคราะหสารเคมีตามสูตรการผลิตจํานวน 20 ตัวอยาง
2.วิเคราะหแ ละทดสอบหาคา Volume resistivity จํานวน 20 ตัวอยาง
การวิเคราะหข อมูล
1.นําผลการวิเคราะหสารเคมีมาทําการแปรคา
2.นําผลจากการทดสอบคา Volume resistivity มาทําการแปรคา
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหข อมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบ Volume resistivity
Formula
HE 115
LS-CB N 660
MS-CB N 220
HS-CB XE2B

Volume resistance (Ohm)
 105
 1010
 1010
 105

Conductivity Range
Conductive
Insulative
Insulative
Conductive

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแ ละทดสอบการวัด ค า ด วยเครื่ อ ง Volume Resistivity (Surface to Ground Resistance)
พบวา ชนิ ด ของ Carbon black HS-CB XE2B ส งผลต อ สมบั ติ ก ารนํ า ไฟฟ า ของ Expander ดีที่ สุ ด เที ยบเท า กั บ HE 115 ส วน
Carbon black LS-CB N 660 และ MS-CB N 220 สงผลตอสมบัติการนําไฟฟาของ Expander นอยที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะหและทดสอบชนิดของ Carbon black ที่สงผลตอสมบัติการนําไฟฟาของ Expander นั้นไดผลการทดสอบ
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชนิ ด ของ Carbon black HS-CB XE2B ส งผลต อ สมบั ติ ก ารนํ า ไฟฟ า ของ Expander ดีที่ สุ ด เที ยบเท า กั บ HE 115 นั้ น
เนื่องมาจาก Carbon black HS-CB XE2B โครงสรางประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่มีความสําคัญ ซึ่งมีลักษณะเปนรูปแบบมีจํา นวนของ
อนุ ภ าคเล็ ก ๆ ในการรวมตั วจะเป น ลั ก ษณะการเกาะกลุ ม (Aggregate) เข า ด วยกั น High Structure Carbon Black มี
ลักษณะเฉพาะของการจับกลุมกันคอนขางใหญ ทําใหมีรูปแบบเปนกิ่งกานและสายโซยาว ซึ่งการจับตัวของโครงสรางดังกลาว สงผลตอ
สมบัติการนําไฟฟาของ Expander
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2. ชนิดของ Carbon black LS-CB N 660 และ MS-CB N 220 สงผลตอสมบั ติ ก ารนํ า ไฟฟ า ของ Expander น อ ยที่ สุ ด นั้ น
เนื่องจาก Carbon black LS-CB N 660 และ MS-CB N 220 Low Structure Carbon Black และ Medium Structure Carbon
Black นั้น ในการรวมตัวการจับกลุมของอนุภาคนอย จึงจับกลุมกันแนนและแออัดเกิดระยะชองวางของ Electron Path กวางทําให
การสงถาย Electron ชากวาปกติ ซึ่งสงผลตอสมบัติการนําไฟฟาของ Expander
ขอเสนอแนะ
1. สําหรับในการทดสอบชนิ ด ของ Carbon black ที่ส งผลต อ สมบั ติ ก ารนํ า ไฟฟ า ของ Expander นั้ น จากเครื่ อ งทดสอบ
Volume Resistivity ( Surface to Ground Resistance) ใหคาที่วัดไดนั้นมีความละเอียดนอย
2. สําหรับในการเตรียม Expanderนั้น โดยใชเครื่อง Dry Bender นั้นซึ่งสามารถตั้งความเร็วรอบได 2 ระดับ คือ 1,500 และ
3,000 rpm อาจสงผลตอการผสม Expander ซึ่งสงผลตอสมบัติการนําไฟฟาของ Expander
กิตติกรรมประกาศ
The authors would like to acknowledge the Metrohm Siam Ltd and the National Metal and Materials
Technology Center for their supports on volume resistivity testing respectively.
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การศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุด
ปริณัฐ แซหวุน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุด โดยใชแ ผนภูมิการดําเนินงาน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดาน
ปกหมุด โดยการประยุกตใชระบบ MTM
เมื่อทําการวิเคราะหการทํางานของมือซายและมือขวากอนการปรับปรุง แสดงใหเห็นความไมสมดุลของการทํางาน
ของมือทั้งสอง จึงดําเนินการปรับปรุงวิธีการทํางานใหม เพื่อใหเกิดการสมดุลของการทํ า งานทั้ งสองมือ มากขึ้ น จากนั้ น จึง
ดําเนินการกําหนดเวลามาตรฐานและเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง (เวลามาตรฐาน 30.89 วินาที) และหลังการปรับปรุง
(เวลามาตรฐาน 20.51 วินาที) พบวา หลังการปรับปรุงวิธีการประกอบกระดานป ก หมุด ซึ่ งขั้ น ตอนการทํ า งานลดลง 52
ขั้นตอน ทําใหเวลามาตรฐานลดลง 10.38 วินาที (คิดเปนรอยละ 34) สงผลใหจํานวนการผลิตเพิ่มขึ้น 59 หนวยตอชั่วโมงตอ
คน (คิดเปนรอยละ 51) หากคํานวณตนทุนตอหนวย จะพบวา ตนทุนลดลง 0.11 บาทตอหนวย (คิดเปนรอยละ 34)
เมื่อทราบถึงเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุดแลว สามารถนําผลของการวิจัยไปใชเปนขอมูลสนับสนุน
การเรียนการสอน และสามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการอื่นที่มีลักษณะคลายกั น ได อี ก ทั้ งยั งสามารถนํ า ไปใช เ ป น
แนวทางในการศึกษากระบวนการที่สลับซับซอนมากขึ้นตอ ๆ ไปได
คําสําคัญ: กระดานปกหมุด
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The Study on Standard Time of Pin-Board Assembly
Patinut Sae-Whoon

Fanculty of industrial technology, Suan Sunandha Rajabhat University
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Abstract
This research, the purpose is to study the standard time to assemble the pin-board. Using
operations chart to collect data from 3 experts. Then analyze the data to find the standard time to
assemble the pin-board by applying the MTM system.
When analyzing the left hand and right hand before the update. It shows the imbalance of the
work of both hands. So I made a new way to do it. To balance the work of both hands more. Then,
perform a standard time and compare the results before the update (standard time 30.89 seconds) and
after the update (standard time 20.51 seconds). It was found that after the improvement of the assembly
method of the pin-board, the process of working down 52 steps. The standard time decreased by 10.38
seconds (34%). This resulted in an increase in production of 59 units per hour per person (51%). If the unit
cost is calculated, the cost is reduced by 0.11 baht per unit (34%).
When informed of standard time to assemble a pin-board. The results of the research can be
used as supporting information for teaching. And can be applied to other similar processes. It can also be
used as a guideline to study more complex processes.
Keyword: pin-board assembly
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บทนํา
มาตรฐานคือสิ่งที่ถือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด ดังนั้นถาไมมีมาตรฐานกระบวนการเทียบกําหนดจะเกิดขึ้นไมได
มาตรฐานจึงเปนบรรทัดฐานทีใ่ ชในการควบคุมระบบงานตาง ๆ เชน ระบบการผลิตจะมีมาตรฐานวัตถุดิบ มาตรฐานผลิตภัณฑ
มาตรฐานการผลิต มาตรฐานเวลาทํางาน มาตรฐานของงาน มาตรฐานของแบบสั่งงาน มาตรฐานของเครื่องจักร มาตรฐานการ
ออกแบบ ฯลฯ มาตรฐานเหลานี้จะถูกใชในการควบคุมคุณภาพ ควบคุมกระบวนการทํางาน ควบคุมการออกแบบ และควบคุม
เครื่องจักร
การทํางานที่ไมมีวิธีการที่แนนอนหรือไมมีมาตรฐานของงาน ยอมเกิดผลงานที่ไมแนนอน บางวันทํางานไดดี บางวัน
ทํางานไดไมดี เมื่อผลผลิตไมแนนอน การวางแผนงานก็ลําบาก การกําหนดวันสงงานใหถกู ตองก็ทําไดยาก ความไมแนนอนเปน
ความสูญเสีย เราจึงพยายามใชกระบวนการการศึกษาการทํางานปรับใชมาตรฐานของงานที่ใหผลงานดีที่สุด และกํ า หนดใช
เปนมาตรฐานในการวางแผนการผลิต กําหนดอัตราคาจาง คิดคนตนทุนการผลิตในการพั ฒ นางานและการสอนงาน การ
กําหนดมาตรฐานของงานจึงเปนสวนของงานการเพิ่มผลผลิต เพราะจะเกี่ยวเนื่องกั บ มาตรฐานเวลา และใช เ ป น หน วยวั ด
สําหรับกระบวนการวัดผลงานของวงจรผลิตภาพ การทํางานของพนักงานจํานวนมากในลักษณะงานที่คลายกัน ทั้ง ๆ ที่ งาน
เหมือนกันแตไมมีมาตรฐานของการทํางาน ตางคนตางทําตามวิธีการของตนเองและผลงานก็แตกตางกันมาก ทําใหยากแกการ
กําหนดอัตราผลผลิตที่แนนอน และยากแกการวางแผนรับงานใบสั่งจากลูกคา
มาตรฐานเวลาทํางานเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดแผนการจายเงินจูงใจใหพนักงาน เปาหมายหลักของการศึกษา
เวลา คือ การกําหนดเวลามาตรฐาน ซึ่งใชประโยชนไดในการวางแผนและควบคุมการผลิต การกําหนดมาตรฐานเวลาที่ยอมรับ
ไดนั้น จะถูกใชเปนบรรทัดฐานในการกําหนดคาจางแรงงานและการประเมินผลงาน ในปจจุบันเนื่องจากคาจางแรงงานของคน
ไทยยังต่ําอยู ผูประกอบการอุตสาหกรรมตาง ๆ จึงใหความสําคัญ ตอมาตรฐานเวลาทํ า งานน อ ยมาก ส วนใหญ ยังไมเ ข า ใจ
กระบวนการกําหนดหามาตรฐานเวลาทํางาน และประโยชนที่จะไดจากการใชงานขอมูลมาตรฐานเวลาทํางาน บทบาทของ
มาตรฐานเวลาในการเพิ่มผลผลิตและควบคุมการผลิตจึงยังมีไมมาก ในอนาคตเมื่อคาแรงสู งขึ้ น จะเกิ ด ความจํา เป น ในการ
กําหนดหามาตรฐานเวลาทํางานและการเรียนรูประโยชนการใชงานของมาตรฐานเวลาทํ า งาน เมื่อ มีก ารใช งานกั น อย า ง
แพรหลาย กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานเวลาทํางานก็จะเปนกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได
การเลือกกระบวนการที่จะทําการศึกษาวิธีการทํางานนั้น เปนกระบวนการที่ไมสลับซับซอนมากเกินไป เพื่อใหเกิ ด
ความชัดเจนและสามารถวิเคราะหไดงาย กอนที่จะทําการศึกษากระบวนการที่ซับซอนขึ้น และเมื่อชํานาญแล วก็ จะทํ า การ
เลือกกระบวนการที่ยากขึ้นตอ ๆ ไป เพื่อเปนกรณีศึกษาใหเห็นวารูปแบบการวิเคราะหจะไดเห็นจุดที่มีการเคลื่ อ นไหวที่ เ รา
มองขามและสามารถนํามาปรับปรุงไดอยางชัดเจน ดังนั้นผูวิจัยเล็งเห็นวาการประกอบกระดานปกหมุดเปนกระบวนการที่ไม
สลับซับซอนและมีการเคลื่อนไหวของมือเปนหลัก จึงเหมาะสมที่จะทําใหกรณีศึกษาของกระบวนการเปน กรณีตั วอย า งเพื่ อ
นําไปประกอบเปนขั้นตอนการหาเวลามาตรฐาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุด
ขอบเขตของการวิจัย
ออกแบบวิธีและศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุดจํานวน 30 แทงตอชุด
วิธ ีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ ประสบการณ และทํางานเกี่ยวของกับการ
ประกอบกระดานปกหมุด
กลุมตัวอยางที่ทางผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกระดานปกหมุด มีทั้งหมด 3 ทาน
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เครื่องมือที่ใชใ นการวิจัย
แผนภูมิการดําเนินงาน เปนเครื่องมือบันทึกกระบวนวิธีการทํางานของคน เพื่อชวยใหสามารถไดขอมูลมาวิเคราะห
ในรายละเอียดของการเคลื่อนที่เพื่อการทํางานของมือทั้งสองชวยใหสามารถปรับปรุงวิธีการเคลือ่ นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มี
การทํางานที่งายขึ้นและผลงานดีขนึ้ เปนการพยายามในการลดและตัดทอนการเคลือ่ นที่ที่ไมจําเปนและจัดการกับการเคลือ่ นที่
ที่จําเปนใหมีลําดับขั้นตอนการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด ในส วนนี้ จะพบวา หลั ก การและเทคนิ ค ของการศึ ก ษาการเคลื่ อ นที่ จะมี
ประโยชนใชงานไดมากที่สุด
การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดวางแนวทางการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยไวตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาการทํางาน
2) นําขอมูลจากการศึกษาคนควาในขอ 1) มาสรางแผนภูมิการดําเนินงาน
3) นําแผนภูมิการดําเนินงานในขอ 2) ไปเก็บรวบรวมขอมูลตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไวแลว
การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อจะสามารถวิเคราะหและปรับปรุงวิธีการทํางาน จึงจําเปนตองทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มูล วิธีก ารทํ า งาน ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาขั้นตอนวิธีการทํางานใหเขาใจอยางทองแท
2) กําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของงานใหชัดเจน
3) บันทึกขั้นตอนวิธีการทํางานของมือซายและมือขวาลงในแผนภูมิการดําเนินงาน โดยการแบงแยกงานย อ ยเป น
การเคลื่อนที่ตาง ๆ ดังตารางที่ 1
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะห MTM ใหแบงชนิดของการเคลื่อนที่ในแตละงานยอยใหครบทีละงานย อ ย โดยมี ก ารเขี ยนบั น ทึ ก
รายละเอียดของการเคลือ่ นทีแ่ ตละชนิดพรอมคําอธิบาย เพื่อกําหนดเวลาของการเคลื่อนที่แตละประเภทจากคาเวลาของการ
เคลื่อนที่ในระบบ MTM
จากนั้นทําการวิเคราะหวิธีการทํางานจากตาราง เพื่อหาวิธีการใหมหรือปรับปรุงการเคลื่อนไหวของวิธีการทํางานใน
วิธีการปจจุบัน เพื่อทําการออกแบบวิธีการทํางานที่งายและสะดวกขึ้น
ขอมูลเวลาของการเคลือ่ นทีแ่ ตละชนิดจะเปนคาเวลาเปนหนวยของ TMU ใหแปลงคาเวลา TMU เปนวินาทีสําหรับ
เวลาปกติ จากนั้นเพิ่มคาเวลาเผื่อ 10% เพี่อกําหนดเปนเวลามาตรฐานของงานโดยไมตองปรับคาการประเมินอัตราการทํางาน
หลังจากการวิเคราะหเพื่อทําการปรับปรุงวิธีการทํางานใหม และหาเวลามาตรฐานเพื่ อ เปรี ยบเที ยบผลก อ นการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
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ภาพที่ 1 ตําแหนงที่ตั้งของงานในการประกอบกระดานปกหมุด
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ตารางที่ 1 การแบงแยกงานยอยในกระบวนการประกอบกระดานปกหมุด
มือซาย
รายละเอียด

ลําดับ
ระยะ

ที่

มือขวา
ระยะ

รายละเอียด

เอื้อมไปหยิบแทงหมุด 5 แทง

1

เอื้อมไปรอ

นําแทงหมุดไปใกล ๆ แถว A

2

เอื้อมไปรอ

ถือแทงหมุด

3

เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด

4

นําแทงหมุดไปที่ A1

ถือแทงหมุด

5

ถือแทงหมุด

6

เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด

7

นําแทงหมุดไปที่ A2

ถือแทงหมุด

8

ถือแทงหมุด

9

เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด

10

นําแทงหมุดไปที่ A3

ถือแทงหมุด

11

ถือแทงหมุด

12

เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด

13

นําแทงหมุดไปที่ A4

ถือแทงหมุด

14

ถือแทงหมุด

15

เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

16

นําแทงหมุดไปที่ A5

17
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ผลการวิจัย
การวิเคราะหกระบวนการประกอบกระดานปกหมุดกอนการปรับปรุง
จากการเก็บรวบรวมขอมูลและแบงแยกงานยอยเปนการเคลื่อนที่ตาง ๆ เรียบรอยแลว สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อ
กําหนดสัญลักษณและเวลาของการเคลือ่ นที่แตละประเภท ดังตารางที่ 2 ซึ่งพบวา มือซายและมือขวามีการทํางานขางละ 102
ขั้นตอน โดยมือซายถือแทงหมุดรอ 78 ขั้นตอน วาง 12 ขั้นตอน และมือขวาเอื้อมไปรอ 12 ขั้นตอน ประกอบกระดานปกหมุด
90 ขั้นตอน
ตารางที่ 2 การวิเคราะหกระบวนการประกอบกระดานปกหมุดกอนการปรับปรุง
มือซาย
รายละเอียด

สัญลักษณ

เวลา (TMU)

มือขวา
สัญลักษณ

รายละเอียด

เอื้อมไปหยิบแทงหมุด 5 แทง

GC15

19

G- เอื้อมไปรอ

นําแทงหมุดไปใกล ๆ แถว A

PA30

11

G- เอื้อมไปรอ

ถือแทงหมุด

PA5

7

GB5 เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด
ถือแทงหมุด

PA5
PA5

10
3

PB5 นําแทงหมุดไปที่ A1
PA5

ถือแทงหมุด

PA5

7

GB5 เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด

PA5

10

PB5 นําแทงหมุดไปที่ A2

ถือแทงหมุด

PA5

3

PA5

ถือแทงหมุด

PA5

7

GB5 เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด

PA5

10

PB5 นําแทงหมุดไปที่ A3

ถือแทงหมุด

PA5

3

PA5

ถือแทงหมุด

PA5

7

GB5 เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

ถือแทงหมุด

PA5

10

PB5 นําแทงหมุดไปที่ A4

ถือแทงหมุด

PA5

3

PA5

ถือแทงหมุด

PA5

7

GB5 เอื้อมไปหยิบแทงหมุดที่มือซาย

-

10

PB5 นําแทงหมุดไปที่ A5

-

3

PA5

การวิเคราะหกระบวนการประกอบกระดานปกหมุดหลังการปรับปรุง
จากการสรุปขั้นตอนการทํางานของมือซายและมือขวากอนการปรับปรุง แสดงใหเห็นความไมสมดุลของการทํางาน
ของมือทั้งสอง จึงดําเนินการปรับปรุงวิธีการทํางานใหม เพื่อใหเกิดการสมดุลของการทํางานทั้งสองมือมากขึ้น ดังตารางที่ 3
ซึ่งพบวา มือซายและมือขวามีการทํางานขางละ 50 ขั้นตอน โดยลดขั้นตอนการถือแท งหมุด รอของมือ ซ า ยจนหมดไป ลด
ขั้นตอนการวางของมือซายลงจากเดิม 12 ขั้นตอน เหลือเพียง 5 ขั้นตอน และลดขั้นตอนการเอื้อมไปรอของมือขวาจนหมดไป
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหกระบวนการประกอบกระดานปกหมุดหลังการปรับปรุง
มือซาย
รายละเอียด

สัญลักษณ

เวลา (TMU)

มือขวา
สัญลักษณ

รายละเอียด

เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

GB15

10

GB15 เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

นําแทงหมุดไปที่ C1

PB30

19

PB30 นําแทงหมุดไปที่ D1

PA5

3

PA5

เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

GB30

14

GB30 เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

นําแทงหมุดไปที่ C2

PB30

19

PB30 นําแทงหมุดไปที่ D2

PA5

3

PA5

เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

GB30

14

GB30 เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

นําแทงหมุดไปที่ C3

PB15

15

PB15 นําแทงหมุดไปที่ D3

PA5

3

PA5

เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

GB15

10

GB15 เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

นําแทงหมุดไปที่ C4

PB15

15

PB15 นําแทงหมุดไปที่ D4

PA5

3

PA5

เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

GB15

10

GB15 เอื้อมไปหยิบแทงหมุด

นําแทงหมุดไปที่ C5

PB15

15

PB15 นําแทงหมุดไปที่ D5

PA5

3

PA5

การกําหนดเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุด
จากการสรุปขั้นตอนการทํางานของมือซายและมือขวาหลังการปรับปรุง แสดงใหเห็นความสมดุลของการทํางานของ
มือทั้งสองมากขึ้น จึงดําเนินการกําหนดเวลามาตรฐานและเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง ดังตารางที่
4
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
รายละเอียด
ขั้นตอนการทํางาน
เวลาปกติ
เวลามาตรฐาน
จํานวนหนวยตอชั่วโมงตอคน

กอนการปรับปรุ
หลังงการปรับปรุง ผลตาง
102
28.08
30.89
117

50
18.65
20.51
176

52
9.43
10.38
59

คิดเปน
รอยละ
51
34
34
51

จากผลการเปรียบเทียบ พบวา หลังการปรับปรุงวิธีการประกอบกระดานปกหมุด ซึ่งขั้นตอนการทํ า งานลดลง 52
ขั้นตอน ทําใหเวลามาตรฐานลดลง 10.38 วินาที (คิดเปนรอยละ 34) สงผลใหจํานวนการผลิตเพิ่มขึ้น 59 หนวยตอชั่วโมงตอ
คน (คิดเปนรอยละ 51)
การอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ เมื่อทําการวิเคราะหการทํางานของมือซายและมือขวากอนการปรับปรุ ง แสดงให เ ห็ น ความไม
สมดุลของการทํางานของมือทั้งสอง จึงดําเนินการปรับปรุงวิธีการทํางานใหม เพื่อใหเกิดการสมดุลของการทํางานทั้ง สองมือ
มากขึ้น จากนั้นจึงดําเนินการกําหนดเวลามาตรฐานและเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง (เวลามาตรฐาน 30.89 วินาที) และ
หลังการปรับปรุง (เวลามาตรฐาน 20.51 วินาที) พบวา หลังการปรับปรุงวิธีการประกอบกระดานป ก หมุด ซึ่ งขั้ น ตอนการ
ทํางานลดลง 52 ขั้นตอน ทําใหเวลามาตรฐานลดลง 10.38 วินาที (คิดเปนรอยละ 34) สงผลใหจํานวนการผลิ ต เพิ่ มขึ้ น 59
หนวยตอชั่วโมงตอคน (คิดเปนรอยละ 51) หากคํานวณตนทุนตอหนวย จะพบวา ตนทุนลดลง 0.11 บาทตอ หน วย (คิ ด เป น
รอยละ 34) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตนทุนตอหนวย
รายละเอียด
จํานวนหนวยตอวันตอคน

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง
1,404

932

ผลตาง
472

ตนทุนตอหนวย
0.33
0.22
0.11
หมายเหตุ: ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน และคาแรงขั้นต่ําในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 310 บาทตอวัน
(ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)

คิดเปน
รอยละ
51
34

ขอเสนอแนะ
การนําระบบ MTM ไปใชในการศึกษาเวลา จําเปนตองอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณมากพอ ต อ ง
เขาใจในรายละเอียดของ MTM เปนอยางดี ตองมีการฝกฝนจนเกิดความชํ า นาญเพี ยงพอที่ จะวิเ คราะห ป ระเภทของการ
เคลื่อนไหว จึงจะสามารถวิเคราะหไดอยางถูกตอง ถาไมเชนนั้นแลวความผิดพลาดจะมีมากและขาดความเปนมาตรฐาน ถ า
การแบงแยกงานยอยขาดหายไปจะทําใหการหาเวลามาตรฐานไมครอบคลุม อาจจะทําใหขอมูลที่ไดเกิดความคลาดเคลื่อนไป
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานป ก หมุด เมื่อ ทราบถึ งเวลา
มาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุดแลว สามารถนําผลของการวิจัยไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการเรียนการสอน และ
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สามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการอื่นที่มีลักษณะคลายกั น ได อี ก ทั้ งยั งสามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการศึ ก ษา
กระบวนการที่สลับซับซอนมากขึ้น ตอ ๆ ไปได
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การเสริมสรางศักยภาพพื้นทีท่ ี่มีแหลงกําเนิดน้ําเสียเขาสูระบบการติดตามเฝาระวัง
ดานคุณภาพน้ําในพืน้ ที่ลุมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พพิ ัฒน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

chaisri.th@ssru.ac.th
บทคัดยอ
การเสริมสรางศักยภาพพื้นที่มีแหลงกําเนิดน้ําเสียเขาสูระบบ การติดตามเฝาระวังดานคุณภาพน้ําใน พื้นที่ลุมน้ําแม
กลองที่ไหลผานจังหวัดสมุทรสงครามมีวัตถุประสงคหลักเพื่อหาแนวทางการนํ า เทคโนโลยี ด า นภู มิศ าสตร ส ารสนเทศมา
ประยุกตใชเพื่อการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําหาแนวทางประเมินสถานการณก ารเปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพน้ํ า ตาม
ฤดูกาล และหาแนวทางการสรางกระบวนการเรียนดานเทคโนโลยีของผูใชประโยชนจากแมน้ํา ดําเนินการวิจัยเชิงประยุกต 5
ขั้นตอนประกอบดวย สํารวจและจัดทําแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) ของแหลงกําเนิดน้ําเสีย ที่ตั้งอยูใกลแหลงน้ําใน
ระยะหางจากริมฝงแมน้ํา 1.00 กิโลเมตร ตรวจวิเคราะหและรวบรวมขอมูลดานคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร คือ อุณหภูมิ ความ
เค็ม คาการนําไฟฟา คาออกซิเจนละลาย และคาความสกปรกในรูปบีโอดี หาแนวทางในการจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ของสวนงานที่เกี่ยวของดานการจัดการคุณภาพน้ําลุม น้ําแมกลอง เสริมสรางกระบวนการเรียนรูผานเครือขายทางสังคมสําหรับ
เฝาระวังคุณภาพน้ําของลุมน้ําแมกลองในจังหวัด ผลการศึกษาไดแผนที่ GIS ที่แสดงการเชื่อมโยงแหลงกําเนิดน้ําเสีย หลัก 4
แหลง ประกอบดวยน้ําเสียชุมชน อุตสาหกรรม การเกษตร และการทําปศุสัตว ที่มีการระบายน้ําเสียลงสู แหล งน้ํ า แมก ลอง
และคลองสาขา 9 คลอง ประกอบดวย คลองแควออม คลองแมกลอง-อัมพวา คลองประชาชมชื่น คลองบางแค คลองบางนก
แขวก คลองบางนอย คลองบางจะเกร็ง และคลองมอบลั ด ทํ า ให รู ถึ งสถานการณคุ ณภาพน้ํ า ที่ ไ ด จากการประเมิน ด วย
แบบจําลองคณิตศาสตร MIKE11 พบวาแมน้ําแมกลองจัดอยูในแหลงน้ําประเภทผิ วดิ น ประเภทที่ 2-4 สามารถสร า งศู น ย
เครือขายสังคมแบบดิจิทอลเพื่อการเฝาระวังดานคุณภาพน้ําแมกลองจํานวน 1 แหง และไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ต อ
สวนงานที่เกี่ยวของจากการระดมความคิดเห็นของผูใชประโยชนจากแหลงน้ําแมกลอง 3 ประเด็นคือ สาเหตุที่ทําใหเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําแมกลองเกิดจากปจจัย 3 ดานคือปจจัยที่เกิดจากการระบายน้ําเสียจากแหลงกํ า เนิ ด ภายนอกพื้ น ที่
ปจจัยจากแหลงกําเนิดน้ําเสียภายในพื้นที่ และปจ จัยการจากขาดการบู ร ณาในการจัด การน้ํ า ในพื้ น ที่ ผลจากการสร า ง
กระบวนการเรียนใหกับผูใ ชประโยชนจากแมน้ําทําใหมีสถานีเฝาระวัง ในรูปแบบเครือขายทางสังคมดิจิทอล 1 แหง ที่สามารถ
ปองกันและแกไขปญหากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงไดทันตอเวลา พบขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมเครือขายที่สําคัญคือ
ควรมีการเสริมสรางปลุกจิตสํานึกใหกับชุมชน เยาวชน แหลงผูประกอบการในชุมชนในรูปแบบของกิจกรรมตางๆใหมากขึ้น
คําสําคัญ: การเสริมสราง แหลงกําเนิดน้ําเสีย แมกลอง สมุทรสงคราม

359

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

Empowering Wastewater Areas into Monitoring Water Quality Systems in Mae
Klong River, Samut Somkhram Province
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Faculty of Sciences and Technology, Suan Suanandha Rajabhat University

Email: chaisri.th@ssru.ac.th
Abstract
This research aims to find a way to apply the geographic information technology to water quality
monitoring changes. Find a ways to assess water quality situation. And find a ways to create learning
technology of the river consumption. They were conducted 5 steps of applied research. Explored and
map geographic information (GIS) of waste water point sources that were located around 1.00 kilometers
from the riverbank. The water quality data were also analyzed and collected in five parameters as
temperature, salinity, conductivity, dissolved oxygen and biochemical oxygen demand. Find a guideline
for the decision support system of the relevant section on water quality management. And strengthen
the learning process through the social network for monitoring water quality in the province. The results
of this study were a GIS map which showing the links between four main wastewater sources as
community wastewater, industry, agriculture and livestock. Which drains into Mae Klong water and 9
canal branch consists of the Kwae aom canal, Mae Klong - Amphawa canal, Pracha Chomchuen canal
Bang Khae canal, Bang Nok Khaw canal, Bang Noi canal, Bang Chakleng canal and Moplad canal. Mae
Klong river was classified as surface water type 2-4. MIKE11 mathematical model evaluation. And they
could create a digital social network for monitoring the water quality of in Mae Klong rever. They have
three issues beneficial suggestions to the relevant sections from the brainstorming of the users of Mae
Klong water resources consist of the cause of water quality changes 3 main factors (1) waste water from
outside the area sources (2) waste water runoff within the area and(3) lack of integration factors in water
management in the area. There is a water quality monitoring station in the digital social network from that
provides a way to prevent and monitor the changing situation on real time. There are additional
suggestions from the network that the community should be empowered to raise awareness among
community members in the form of activities.
Keywords: Strengthening, Waste Water Source, Mae Klong, Samut Songkhram.
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บทนํา
แมน้ําแมกลองเกิดจากแมน้ําแควนอยและแมน้ําแควใหญไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําแมกลอง ไหลผานอําเภอทา
มวงและทามะกา จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงครามแลวจึงไหลออกสู อ า วไทย ที่ บ ริ เ วณอํ า เภอเมือ ง
สมุทรสงคราม มีความยาวรวม 140 กิโลเมตร(กรมเจาทา, 2553) กรมควบคุมมลพิษ ทําการสํารวจและ ไดกําหนดประเภท
ของแมน้ําแมกลองเปนแหลงน้ํา ผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ํา
แมกลอง ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ (กรมควบคุมมลพิษ. 2553). ปจจุบันปญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของลุ มน้ํ า แม
กลอง ตั้งแตจังหวัดราชบุรี จนถึงปากแมน้ําแมกลองในจังหวัดสมุทรสงครามกําลังเข า สู ภ าวะวิก ฤติ ที่ จะต อ งเร งแก ไ ข โดย
ปญหาคุณภาพน้ําสวนใหญพ บในพื้นที่ตอนลางนี้มีสาเหตุจากแหลงกําเนิดน้ําเสียที่สําคัญๆ 4 แหลง ไดแก (1) น้ํ า เสี ยจาก
ชุมชน ซึ่งปจจุบันบางเทศบาล ยังไมมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู ลําคลอง (2) น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ
การแปรรูปอาหาร เชน โรงน้ําปลา โรงงานปลาปน โดยบางแหงไมมีระบบบําบัดน้ําเสียเนื่องจากมีขนาดเล็กและบางแหงมีการ
ปลอยน้ําเสียโดยแตไมไดรับการบําบัดลงสูแมน้ําแมกลอง (3) น้ําเสียจากเกษตรกรรม ที่เกิดจากการใชปุยในการทํานาขาวที่ไม
เหมาะสม ในเขต โครงการชลประทานแมกลองใหญ (จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี) ทําใหน้ําที่ระบายออกลงสูคลอง
ระบายลงสูแมกลองมีการปนเปอ นของไนเตรท (4) น้ําเสียจากฟารมปศุสตั ว ในระยะเวลา 5 ปที่ที่ผานมา มีวิกฤตการณน้ําเสีย
หลายครั้งจากโรงงานน้ําตาล น้ําเสียโรงงานฟอกยอม ซึ่งเหตุการณในชวงเดือนกันยายน 2559 ที่ผานมาพบมีเหตุการณมีสัตว
น้ําประเภท ปลากระเบนราหู ตายจํานวนมากกวา 40 ตัวในพื้นที่ลําน้ําแมกลองที่ไหลผานจังหวัดสมุทรสงคราม เปนตน จาก
ปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยหาวิธีการเสริมสรางศักยภาพระบบการจัดการน้ําเสียใหกับสวนงานที่เกี่ยวของเชิง
บูรณาการ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงประยุกต โดยเริ่มจากการสํารวจจัดทําแผนที่ GIS ตรวจสอบคุณภาพน้ํา หาแนวทางการ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรู การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสถานการณคุณภาพน้ําของผูอาศัยที่ตั้งอยูใกลแ หล งน้ํ า โดยใช
เทคโนโลยีการประเมินสถาการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําดวยแบบจําลองทางคณิต ศาสตร MIKE 11 หาแนวทางการ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและเฝาระวังใหกับชุมชนที่ตั้งริมน้ํา เพื่อเปนศูนยสาธิตตนแบบในรูปแบบเครือขายการติดตาม
และเฝาระวังดานคุณภาพน้ําในลุมน้ําแมกลองที่ไหลจังหวัดถึงปากน้ําสมุทรสงคราม
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อหาแนวทางการสํารวจและจัดทําแผนที่แหลงกําเนิดน้ําเสียที่ตั้งใกลแ หลงน้ําแมกลองที่ไหลผานจังหวัด ดวย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS)
2.เพื่อหาแนวทางการประเมินสถานการณคุณภาพน้ําดวยวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ําปจจุบัน และการประเมิน
ดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE11
3. เพื่อหาแนวทางการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และการเฝาระวังของผู ใ ช
ประโยชนจากแหลงน้ํา ในแมน้ําที่ไหลผานพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
วิธ ีดําเนินการวิจัย
ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงประยุกตตั้งแตการวิจัยคนหาคําตอบของโจทยปญ หาวิจัย
การประยุกตใช
องคความรูที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะหผลการวิจัยแลวนําไปสูการใชประโยชนเชิงพืน้ ที่ โดยดําเนินศึกษาใน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1. สํารวจและจัดทําแผนที่ดว ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) เพื่อแสดงแหลงกําเนิดน้ําเสียที่ตั้งอยูบริเวณริมฝง
ใกลแหลงน้ําแมกลองที่ไหลจังหวัด และคลองสาขาในพืน้ ที่ 9 คลองที่ผานการคัดเลือกใหทําการสํารวจจากสวนงานราชการใน
พื้นที่โดยผานการประชุมรวมกันแบบบูรณาการ โดยสํารวจปริมาณ ที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร และลักษณะทางกายภาพของ
แหลงกําเนิดน้ําเสีย 4 กลุม ประกอบดวย ชุมชนริมน้ํา อุตสาหกรรม การเกษตร และการทําปศุสัตว
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ําทั้งในภาคสนามและหองปฏิบัติการ โดยใชพ ารามิเตอร อุณหภูมิ (Temperature) ความเค็ม
(Salinity) คาการนําไฟฟา (Conductivity) คาออกซิเจนละลาย (DO) และคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ในลําน้ํา
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แมกลองจํานวนไมนอยกวา 10 สถานีใน แตละเสนแมน้ํา โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบสุม(Grab sampling) ในระยะเวลา 3
ฤดู ๆละ 2 เดือนๆละ 2 ครั้ง
3.วิเคราะหหาความสัมพันธเชิงพืน้ ที่กบั คุณภาพน้ําโดยใชแผนที่ทางภูมิศาสตร(GIS) รวมประเมินสถานการณคุณภาพ
น้ําในแตละเสนคลองจากผลการวิเคราะหน้ําที่ไดจากภาคสนามและหองปฏิบัติการ
4.หาแนวทางการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และหาแนวทางการเฝ า ระวังการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํ ใหกบั ชุมชน แหลงผูประการที่ตั้งและอาศัยใกลแหลงน้าํ ในพื้นที่ จํานวน 1 แหงเพื่อเปนพื้นที่สาธิต และ
สรางเครือขายทางสังคมสําหรับเฝาระวังดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําของลุมน้ําแมกลองใน จังหวัด
ผลการวิจัย
ผลการสํารวจเพือ่ คนหาแหลงกําเนิดน้ําเสียในแหลงน้ําแมกลองและลําคลองสาขา 9 คลอง พบวา ลักษณะของแมนา้ํ
แมกลอง เริ่มจากตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที สิ้นสุดปากอาวแมกลองตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
ระยะทางรวม ๒๖ กิโลเมตร มีการใชประโยชนที่ดนิ ริมสองฝงประกอบดวย รีสอรท กิจการรานอาหารริมแมน้ํา ทําประมง
และมีโรงงานรวมถึงคลังน้าํ มันขนาดใหญที่อยูสองขางฝงของปากอาว และผลการสํารวจคลองที่เชือ่ มตอเขากับแมน้ําแมกลอง
ในแตละอําเภอพบวามีจํานวนคลองเชื่อมจํานวน 9 คลองหลัก ประกอบดวยคลองบางนกแขวก คลองออม คลองบางแค คลอง
ประชาชมชืน่ คลองอัมพวา คลองแมกลอง คลองบางนอย คลองมอบลัด และคลองบางจะเกร็ง โดยพบมีแหลงกําเนิดน้ําเสีย
ที่ตั้งในระยะหางจากริมคลองประมาณ 1.0 กิโลเมตร ของทั้ง 2 ฝง มี 4 ประเภทใหญๆ ไดแก (1) โรงงานและกิจการที่ขนึ้
ทะเบียนเปนแหลงประกอบการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 14 (2) กิจการบานพักริมน้ํา รีสอรท โฮมสเตย คิด
เปนรอยละ 47 (3) ชุมชน วัด โรงเรียน และศาสนสถาน คิดเปนรอยละ 29 และ (4) เกษตร และประมงริมน้าํ คิดเปนรอยละ
10 ของแหลงกําเนิดแตละประเภทตามลําดับ ดังแสดงแผนที่ GIS ในภาพที่ 1 และ ผลการประเมินสถานการณคุณภาพน้ําใน
แมน้ําแมกลอง และคลองสาขาทั้ง 9 แหงพบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑประเภทแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2-4 ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ. 2553) โดยพบแหลงน้ําที่มีคุณภาพที่เสื่อมโทรมมากสุดเรียงลําดับจากเสือ่ ม
โทรมมากสุดไปหานอยสุดดังนี้ คลองอัมพวา คลองแมกลอง คลองมอบลัด คลองบางจะเกร็ง คลองออม คลองบางนอยคลอง
บางนกแขวก คลองบางแค คลองประชาชมชืน่ และแมน้ําแมกลองบริเวณตนทางใกลอาํ เภอดําเนินสะดวก
ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงพื้นที่กับคุณภาพน้ําโดยใชแผนที่ทางภูมิศาสตร (GIS) ร วม พบวา คุ ณภาพน้ํ า ใน
แมน้ําและคลองสาขาหลักมีการเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล โดยพบวาชวงตนฤดูฝนระหวางเดือน พฤษภาคม-มิถนุ ายน มีคุณภาพ
น้ําเสื่อมโทรมมากสุด ดังแสดงในภาพที่ 2 และพบทิศทางของการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณออกซิ เ จนละลายน้ํ า ที่ ไ ด จากการ
ประเมินดวยแบบจําลองคณิตศาสตร MIKE11 ดังแสดงในภาพที่ 3
จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาคุณภาพน้ําในชวงที่พบปญหาวิกฤติในแมน้ําพบวาชวงตนทางแมน้ําที่ไหลมาจากพื้นที่
ของจังหวัดราชบุรีมีคาความสกปรก(คาBOD สูง) และพื้นที่ปลายน้ําบริเวณใกลแหลงน้ําทะเลพบวามีคาความสกปรกสูงที่เกิด
จากอิทธิพลของน้ําขึน้ -ลง ของระดับน้ําทะเล และจากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา
มีคาลดลงตามระยะทางจากตนน้ําถึงปลายน้ําบริเวณปากอาวไทย และพบมีคาต่ําสุดในชวงอําเภอเมือง ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
พื้นที่กลางน้ําและปลายน้ํามีกิจกรรมที่กอใหเกิดน้ําเสียระบายลงสูแหลงน้ํามากขึ้น
ผลการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และหาแนวทางการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําใหกับชุมชนแหลงผูประการที่ตั้งและอาศัยแหลงน้ําในพืน้ ที่ จากการสัมมนากลุม เครือขายผูใ ชประโยชนจากคลองแคว
ออมในพืน้ ที่ อําเภออัมพวา พบวาสามารถจัดลําดับความสําคัญของการหาแนวทางการปองกันและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําคือการสรางความเขาใจผานการอบรม มีสถานีเฝาระวังสาธิต มีกลุมเครือขายที่สามารถประสานงานในการรับรูและหา
แนวทางการแกปญหาในระดับตนๆ เปนสิ่งที่จําเปนที่สดุ การสรางความรวมมือระหวางผูกอ กําเนิดน้าํ เสีย ผูใชประโยชนจากลําน้ํา
และผูบังคับใชกฎหมายเปนสงสําคัญลําดับรองลงมา และการคนหาปญหา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งสําคัญลําดับสุดทาย
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1. สามารถใชแผนที่ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) ที่แสดงแหลงกําเนิดน้าํ เสียมาใชในการประเมินสถานการณดาน
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าํ การเฝาระวัง และหาแนวทางการปองกันแกไขสถานการณไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสมบัติ อยูเมือง(2553). แตมีขอจํากัดในดานระยะเวลาในการสํารวจและจัดทําแผนที่จําเปนตองมีการจัดทําใหเปนขอมูล
ปจจุบันมากที่สุด สอดคลองผลของการศึกษาของ ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพ ัฒน และคณะ (2555).
2.
การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE11 สามารถประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํ า ตาม
ระยะทาง และทิศทางการไหลของกระแสน้าํ และสามารถสามารถวิเคราะหหาความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
ตามแหลงกําเนิดและปจจัยที่สงผลคุณภาพน้ําไดในสวนของบางพารามิเตอรซึ่งแบบจําลองดังกลาวยังมีขอจํากัด ในส วนของ
การสงเสริมใหสวนงานที่เกี่ยวของนํามาประยุกตใช เนื่องจากตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของผูทดสอบแบบจํา ลอง
สอดคลองกับการวิจัยของ Xuan, Jinji, and Vladan (2016)
3. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และการเฝาระวังของผูใชป ระโยชน จาก
แหลงน้ํา ในแมน้ําที่ไหลผานพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีกระบวนการ
ดําเนินการที่ตองใหความสําคัญในสวนของผูท ี่ไดรับผลกระทบเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการใหความรูความเขาใจแกสวนงานที่
เกี่ยวและจําเปนตองมีการติดตามผลการดําเนินการเปนระยะๆ อยางใกลชิดพรอมกับการสรางตนแบบสาธิตที่ทําใหเห็นภาพ
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งสอดคลอ งกั บ งานวิจัยชิ ษนุ วัฒ น มณีศ รี ขํ า และคณะ (2558) และ Qjwang (2013). ที่
จําเปนตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจึงจะสงผลใหการดําเนินการในชุมชนสําเร็จไดเปนอยางดี

ภาพที่ 1 แผนที่ GIS แสดงแหลงกําเนิดน้าํ เสียที่ตั้งอยูใกลแหลงน้ําแมกลองและคลองสาขา9 คลอง
โดยสัญลักษณในภาพมีดังนี้
A1 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้ําเสียที่มีกิจกรรมเปนการเกษตร อาทิ แปลงผัก นาขาว และสวนกลวยไม
A2 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้ําเสียที่มีกิจกรรมเปนการเกษตร ประเภทปศุสตั ว การเลี้ยงสุกร เลี้ยงสุนัข
F1 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้าํ เสียที่มีกิจการทําน้ําตาลมะพราว
F2 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้าํ เสียที่มีกิจการโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ
F3 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้าํ เสียที่มีกิจการลงมะพราว
F4 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้าํ เสียที่มีกิจการรานอาหารหรือสวนอาหารริมน้ํา

363

การประชุม สวนสุนนั ทาวิช าการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง ที่ ๗

R1 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้ําเสียที่มีกิจการรีสอรทและกิจการทีพ่ ักริมน้าํ
R2 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทวัด และโรงเรียน
R3 แสดงถึงแหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทชุมชนหนาแนนทีต่ ั้งริมน้ํา
W แสดงถึงแหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทกิจการประมง กระชังปลา เลี้ยงกุง และเลี้ยงปลา

ภาพที่ 2 แสดงสถานการณคุณภาพน้าํ ในชวงตนฤดูฝนของแมนา้ํ แมกลอง

ตนทาง อ.บางคนที

อ.อัมพวา
อ.เมือง

ภาพที่ 3 แสดงสถานการณการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ ชวงตนฤดูฝน
ขอเสนอแนะ
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้พบขอจํากัดดานวิชาการและขอจํากัดในการดําเนินการดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพื่อให
เกิดประโยชนตอกระบวนการวิจัยเชิงลึกดังนี้
1.การจัดทําแผนที่ GIS ของแหลงกําเนิดน้ําเสียควรมีการดําเนินการใหครอบคลุมทั้งลําคลองขนาดเล็ก ลําปะโดง และ
ครอบคลุมกิจการทุกดานอาทิ โรงพยาบาล สถานีบริการเชื้อเพลิง
2.การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดานการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําจําเปนตองมีการติดตั้งสถานีเฝาระวัง
ที่เปนแบบออนไลนใหสามารถสื่อสารขอมูลสูสวนงานที่เกี่ยวของใหติดตามสถานการณไดอยางใกลชิด
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3.กระบวนการเรียนรูที่จะถายทอดสูชมุ ชน จําเปนตองมีการจัดลําดับของผูเขารวมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การถายทอดโดยอาศัยกระบวนการถายทอดกันเองในชุมชนเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในแตละระดับ
เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ. (2553). มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน. สืบคนเมื่อ 28 กันยายน 2553 จาก http://www.pcd.go.th
กรมควบคุมมลพิษ. (2553). ระบบฐานข อ มู ลคุณ ภาพแหลง น้ํ าผิ ว ดิน ทั่ว ประเทศ. สื บ ค น เมื่อ 28 กัน ยายน 2553 จาก
http://iwis.pcd.go.th/IWIS/index.php
กรมเจา ท า . (2553). บริก ารข อ มู ลร อ งน้ํ าและทางน้ํ า จั ง หวั ดสมุ ทรสงคราม. สื บ ค น เมื่อ 24 ตุ ล าคม 2553 จาก
http://www.md.go.th/waterway_map/rivermd1.php
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ผลการตานอนุมูลอิสระและการปองกันรังสีของขาวไรซเบอรี่ ขาวก่ําดอยมูเซอ และเปลือก
มังคุด ในเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด
มนชนก บํารุงชัย, วราภรณ ศิริพลอยประกาย, มัฆวาน โฉมโสภา, ไพบูลย เรืองพัฒนพงศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Email: monchanok.b@gmail.com, fscipbr@ku.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดขาวไรซเบอรี่ ขาวก่ําดอยมูเซอ และเปลือ ก
มังคุดดวยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP และศึ ก ษาผลการป อ งกั น รั งสี ด วยวิ ธีไ มโครนิ วเคลี ยส จากผลการศึ ก ษาพบวา
สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระดีที่สดุ โดยในการทดสอบ DPPH มีคา EC50 เทากับ 14.05±1.06 และ
การทดสอบ ABTS มีค า EC50 เท า กั บ 5.18±0.16 µg/mL ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้ ยังแสดงค า EC5 0 สู งสุ ด เท า กั บ
301.06 ± 42.74 µM สําหรับวิธี FRAP แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
และเมื่อนําสารสกัดของขาวก่ําดอยมูเ ซอและเปลื อ กมังคุ ด มาทดสอบฤทธิ์ก ารป อ งกั น รั งสี ด วยวิ ธี cytokinesis-block
micronucleus (CBMN) โดยนําเซลลเม็ดเลือดขาวของมนุษยมาทําการฉายแสงดวยรังสีแกมมาที่มีตนกําเนิดรังสีคื อ 137 CS
เปนปริมาณ 3 Gy จากนั้น เติมสารสกัดตัวอยางที่ความเขมขน 0, 50 และ 100 µg/mL ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงใหเห็น
วา เปลือกมังคุดมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณของไมโครนิวเคลียส มากกวาสารสกั ด จากข า วก่ํ า ดอยมู เ ซอ จากผลการ
ทดลองแสดงใหวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระและปองกันรังสี ซึ่งอาจพัฒนาใชเปนสารปองกัน
รังสีในทางคลินิกตอไปได
คําสําคัญ: การตานพิษของรังสี, ไมโครนิวเคลียส, การฉายรังสีแกมมา, การตานอนุมูลอิสระ
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Antioxidant Activities and Radioprotective Effect of Riceberry, Muser purple
rice and Pericarp of Mangosteen on Gamma Irradiation in Human
Lymphocyte Cells
Monchanok Bumrungchai, Varaporn Siriploypraguy, Makkawan Chomsopa, Paiboon
Reungpatthanaphong
Department of Applied Radiation and Isotope, Faculty of Sciences, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Email: monchanok.b@gmail.com, fscipbr@ku.ac.th

Abstract
This study was conducted to investigate the antioxidant activity and the radioprotective effect of riceberry, Muser
purple rice and pericarp of mangosteen, respectively. The antioxidant activities were tested by DPPH, ABTS and FRAP assay
and determined the radioprotective effect by Micronucleus assay. The study found that pericarp of mangosteen had the
best antioxidant activities which exhibited the lowest EC50 value (14.05 ± 1.06 µg/mL and 5.18 ± 0.16 µg/mL) for both DPPH
and ABTS assay, respectively. Moreover, it also showed the highest EC50 value (301.06 ± 42.74 µM) for FRAP assay which
confirmed its powerful antioxidant activity. Then, the radioprotective effect of Muser purple rice and pericarp of
mangosteen extracts were determined by cytokinesis-block micronucleus (CBMN) assay. Human lymphocytes were
irradiated with 137Cs of Gamma ray at a dose of 3 Gy and then treated with each extract at the doses of 0, 50 and 100
µg/mL, respectively. The results demonstrated that pericarp of mangosteen extract was more effective than Muser purple
rice extract to decrease MN cells. In conclusion, our results suggested that pericarp of mangosteen extract might provide
greater beneficial effects which could be used as radioprotective agent.

Keywords: Radioprotective effect, Micronucleus (MN), Gamma irradiation, Antioxidant activity
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บทนํา
สําหรับบุคคลทั่วไป คําวา “รังสี” อาจกอใหเกิดการตื่นกลัว ถึงแมวาจะมีรังสีอยูทั้ งรอบ ๆตั วและภายในร า งกาย
ตลอดเวลา และเปนที่ทราบกันมาเปนเวลานานแลววารังสี โดยเฉพาะรั งสี ก อ ไอออนสามารถกระตุ น ให เ กิ ด อนุ มูล วอ งไว
(reactive species) ได เชน สารอนุมูลอิสระ (free radical) หรือสารประกอบที่มีออกซิเจนในโมเลกุลที่เรียกวา Reactive
Oxygen Species (ROS) ซึ่งจะสงผลกระทบตอโมเลกุลตาง ๆภายในรางกายตอได เนื่องจากมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยา
กับสารชีวโมเลกุลตาง ๆภายในเซลล สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการตายของเซลล โดยการตายของเซลลสวนใหญเกิดขึ้นจากผล
ทางออม (indirect effect) และทําใหเกิดอนุมูลอิสระขึน้ แตโดยธรรมชาติแลวรางกายเราก็มีสารที่สามารถปองกันอันตรายที่
เกิดจากอนุมูลวองไวเหลานี้ได เรียกวา สารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) หรื อ สารที่ ช วยจั บ อนุ มูล อิ ส ระ (free radical
scavenger) ซึ่งมีทั้งคุณและโทษหากมีสารใดสารหนึ่งมากเกินไป รางกายจึงตองมีสารทั้งสองที่อยูในระดับสมดุ ล กั น เพื่ อ ให
รางกายสามารถทํางานไดตามปกติ
บทบาทของอนุมูลอิสระและสารตานอนุมูลอิสระ (เจนจิรา จิรัมย, 2554) มีบ ทบาทอย า งมากในด า นการแพทย
ปจจุบัน โดยในด า นการรั ก ษานั้ น ได มีก ารนํ า รั งสี ก อ ไอออนมาใช ใ นการรั ก ษาโรคมะเร็ ง (Radiotherapy) แต ยังคงมี
ผลขางเคียงคอนขางสูง เนื่องจากรังสีสามารถทําลายเซลลปกติไดดวย ในสวนของการปองกันนั้นจะมีสารที่สามารถลดความ
เสียหายของเซลลปกติจากการไดรับรังสี คือ สารปองกันรังสี (Radioprotective agent) สารเหลานี้มักเปนสารที่สามารถตาน
อนุมูลอิระได เชน Amifostine และ Melatonin เปนตน โดยกลไกหลักในการปองกันรังสีของสารเหลานี้คือ การจับ อนุ มูล
อิสระที่เกิดขึ้นจากการไดรับรังสี
ในดานการรักษาโรคมะเร็ง Amifostine หรือผลิตภัณฑทางเคมีชนิดอื่น ๆจะถู ก นํ า มารั ก ษาผู ป วยร วมกั บ การใช
ยาเคมีบําบัด และรังสีรักษา เพื่อลดอาการขางเคียงที่เกิดจากการรักษา พบวา ผลของยา Amifostine นั้นไมสงผลกระทบตอ
การรักษาโรคมะเร็ง (วุฒิศิริ วีรสาร, 2549) แตไมปองกันเซลลมะเร็งจากยาเคมีบําบัด เนื่ อ งจากสารที่ ไ วต อ ปฏิ กิ ริ ยา (free
thiol) เมื่อเขาสูรางกายแลวจะจับกับอนุมูลอิสระทีเ่ กิดจากการฉายแสงและยาเคมีบําบัดบางตัวในรางกาย กอนที่อนุมูลอิสระ
จะทําปฏิกิริยากับเซลลปกติที่อาจสงผลใหเปนพิษตอเซลลไดในภายหลัง แตผลขางเคียงของการใชยา Amifostine นั้น อาจทํา
ใหเกิดอาการหลายอยางๆ เชน คลื่นไสอาเจียน ความดันโลหิตลดลง เปนตน นอกจากนี้ Amifostine มีร าคาค อ นข า งแพง
และเปนผลิตภัณฑเคมี ผูวิจัยจึงสนใจผลิตภัณฑจากธรรมชาติในประเทศไทยซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเปนแหลงรวมของสารตาน
อนุมูลอิสระ (บุหรัน พันธุสวรรค, 2556) โดยมีการศึกษาแลวพบวาสารตานอนุมูลอิสระจะไมสง ผลต อ ประสิ ท ธิภ าพในการ
รักษา (treatment response rate) สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ไดแก เบตาแครอทีน ไลโคพีน วิต ามิน ซี วิต ามิน อี
และวิตามินเอ เปนตน โดยจะพบมากใน ผัก ผลไม ขาว ถั่ว (ระวิวรรณ แกวอมตวงศ, 2549) เนื่ อ งจากเป น ของที่ ห าได งา ย
ราคาไมแพง จึงลดปญหาผลขางเคียงจากเรื่องสารพิษตกคางจากการใชผลิตภัณฑทางเคมีได
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดตัวอย า ง โดยอาศั ยเทคนิ ค ทางเคมีห ลายๆวิธีเ ปรี ยบเที ยบกั น เช น
DPPH, ABTS, FRAP Assay
2. เพื่อหาปริมาณสารประกอบฟนอลรวมที่มีอยูในสารสกัดตัวอยาง โดยอาศัยเทคนิค Total Phenolic Compound
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานรังสีของสารสกัดตัวอยาง โดยอาศัยเทคนิคไมโครนิวเคลียส
4. เพื่อทดสอบการอยูรอดของเซลล HT-29 ที่ไดรับสารสกัดตัวอยางที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยอาศัยเทคนิค MTT
Assay
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วิธ ีดําเนินการวิจัย
1. การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
1) การทดสอบดวยวิธี DPPH assay (Kriengsak et al., 2006)
เตรียมสารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl) ความเข มข น 100 µM ในสารละลาย absolute
methanol นําสารละลาย DPPH และสารสกัดตัวอยางผสมใหเขากัน โดยเปลี่ยนความเขมขนไปเรือ่ ย ๆ ทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา
20 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm ทํ า การทดลอง 3 ซ้ํ า โดยใช Vitamin C และ Trolox เป น สาร
มาตรฐานในการเปรียบเทียบ คํานวณหา %EC50
2) การทดสอบดวยวิธี ABTS assay (Roberta et al., 1999)
เตรียมสารละลาย ABTS (2,2’-Azino-bis(3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) โดยผสม 7 mM ABTS
กับ 2.45 mM K2S2O8 (Dipotassium peroxodisulphate) ใหเขากันแลวเจือจางดวยน้ํากลัน่ ในอัตราสวนABTS : น้ํา เทากับ
1:25 วัดคาการดูดกลืนแสงใหอยูในชวง 0.7-0.9 ที่ความยาวคลื่น 734 nm และเตรียมสารสกัดตัวอยางใหไดความเข มข น 1
mg/mL ผสมสารละลาย ABTS ที่เจือจางแลวกับสารสกัดตัวอยาง ผสมใหเขากัน วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734
nm ทําการทดลอง 3 ซ้ํ า โดยใช Vitamin C และ Trolox เป น สารมาตรฐานในการเปรี ยบเที ยบ คํ า นวณคานวณหา
%inhibition
3) การทดสอบดวยวิธี FRAP assay (Ronald et al., 2005)
เตรียมสารละลาย FRAP (Ferric reducing antioxidant power) reagent โดยผสม 300 mM acetate buffer
(pH 3.6) กับ 20 mM Ferric chloride solution และ 10 mM TPTZ (2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine)) solution ให
เขากัน เก็บในที่มืด และเตรียมสารสกัดตัวอยางใหไดความเขมขน 1 mg/mL นําสารสกั ด ตั วอย า งผสมกั บ FRAP reagent
และน้ํากลั่น ผสมใหเขากั น วัด ค า การด(ดู ด กลื น แสงในนาที ที่ 4 ที่ ค วามยาวคลื่ น 593 nm ทํ า การทดลอง 3 ซ้ํ า โดย
เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate (FeSO4) คํานวณหาปริมาณ Relative antioxidant activity (FRAP
value) จากกราฟมาตรฐานของ FeSO4 ที่แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของ FeSO4 กับคา absorbance
4) การทดสอบหาปริมาณ Total phenolic compound (Onanong et al., 2011)
เตรียมสารละลาย 0.25N Folin-ciocalteu reagent และ 1N sodium carbonate (Na2CO3) และเตรี ยมสาร
สกัดตัวอยางใหไดความเขมขน 1 mg/mL นําสารสกัดตัวอยางผสมกับสารละลาย Folin-ciocalteu reagent และ Na2CO3
ผสมใหเขากัน ทิ้งไวเปนเวลา 1 ชั่วโมง นําไปสัดคาการดูดกลืนแสงที่ ค วามยาวคลื่ น 725 nm ทํ า การทดลอง 3 ซ้ํ า และ
คํานวณหาปริมาณ total phenolic compound จากกราฟมาตรฐาน Gallic acid
5) การทดสอบฤทธิ์ตานรังสีดวยวิธี Micronucleus assay
เก็บตัวอยางเลือด 5 mL ใสใน heparin tube แบงเลือดใส tube 15 mL หลอดละ 0.5 mL แลวนําไปฉายรังสีที่
3 Gy แลวนําไปใสสารสกัดตัวอยางที่ความเขมขนตาง ๆ (0, 50, 100 µg/mL) เติมอาหาร RPMI1640 ปริมาตร 4.5 mL แลว
เติม Phytohemagglutinin A (PHA) ปริมาตร 120 µL นําเขาตูบมเซลล จนครบ 44 ชั่วโมง เติม Cytochalasin B (Cyt-B)
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ปริมาตร 20 µL รอจนครบ 72 ชั่วโมง นํามาตกตะกอนเซลล (centrifuge) แลวเตรียมทํา MN slides (ตัวอย า งละ 3 แผ น )
คํานวณหาจํานวน MN
6) การทดสอบการอยู ร อดของเซลล ด วยวิ ธี MTT assay (Jitsanon et al., 2011; Kyung et al., 2007; Rong
et al., 2006)
นําเซลล human colorectal adenocarcinoma cell line (HT-29) ไปฉายรังสีที่ 0, 2, 5, 10, 15, 20 Gy แล วนํ า ไปบ ม
เพาะเลี้ ย งใน 96-well plate ปริ ม าณ 5×10 4 เซลล / หลุ ม เป น เวลา 18-24 ชั่ วโมง ที่ อุ ณหภู มิ 37 ºC, 5% CO2
เจือจางสารสกัดตัวอยางด วย RPMI1640 แล วเติ มใน 96-well plate ให ค วามเข มข น สุ ด ท า ยเป น 0, 50, 100 µg/mL
บมเซลลเปนเวลา 2 วัน เติม MTT ความเขมขน 7.5 mg/mL บมตออีก 4 ชั่วโมง ดูด supernatant ทิ้ง ละลายสวนที่เหลือ
ดวย Dimethyl sulfoxide (DMSO) ปริมาตร 300 µL บมตออีก 0.5-1 ชั่วโมง วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง microplate
reader ที่ความยาวคลื่น 560 nm คํานวณหาคา cell viability (% of viability)
ผลการวิจัย
1.

ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
จากผลการทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP assay พบวา สารสกัดจากเปลือกมังคุดมี
ฤทธิ์ตานออกซิเดชันดีทสี่ ุด ตามดวยขาวก่ําดอยมูเซอและขาวไรซเบอรี่ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1
ตารางที่ 1 คา 50% Effective Concentration (EC50) ของสารสกัดดวยวิธี DPPH และ ABTS assay และคา FRAP value
ของสารสกัดดวยวิธี FRAP assay
EC50 (µg/mL) a
FRAP value
ชนิดของสารสกัด
ABTS assay
(µM)
DPPH assay
ขาวไรซเบอรี่
71.37±0.56
48.04±0.18
181.52±8.19
ขาวก่ําดอยมูเซอ
49.24±1.68
29.41±0.78
239.85±7.82
เปลือกมังคุด
14.05±1.06
5.18±0.16
301.06±42.74
a
EC50 (Half Maximum Effective Concentration) หมายถึง ความเขมขนของยา แอนติบอดี หรือสารพิษ ซึ่ง
กอใหเกิดการตอบสนอง 50% ระหวางระดับฐานต่ําสุดจนถึงระดับอิ่มตัวสูงสุด ในระยะเวลาทีก่ ําหนด
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ภาพที่ 1 (A) กราฟแสดงคา EC50 จากวิธี DPPH assay, (B) กราฟแสดงคา %inhibition จากวิธี ABTS assay และ
(C) กราฟแสดงคา FRAP value จากวิธี FRAP assay
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2. ปริมาณ Total phenolic compound ที่มีอยูในสารสกัดตัวอยาง
เมื่อหาปริมาณ Total phenolic compound ของสารสกัดตัวอยาง พบวา สารสกั ด จากเปลื อ กมังคุ ด มีป ริ มาณ
Total phenolic compound มากที่สุด ตามดวยขาวก่ําดอยมูเซอและขาวไรซเบอรี่ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คา total phenolic compound
Phenolic compound
(GAE µg/mL)
57.29±0.32
72.71±1.46
90.35±0.84

ชนิดของสารสกัด
ขาวไรซเบอรี่
ขาวก่ําดอยมูเซอ
เปลือกมังคุด

3. ฤทธิ์ตานรังสี
จากผลการทดสอบฤทธิ์ตานรังสีดวยวิธี Micronucleus assay พบวา ความถี่ของเซลล MN และ BN หลังการฉาย
รังสีปริมาณ 3 Gy มีแนวโนมลดลง โดยจะขึ้นอยูกับความเขมขนของสารสกัดที่ใสลงไป จะเห็นไดวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความถี่ของการเกิด BN a และ MN b (อางอิงขอมูลจาก วราภรณ ศิรพิ ลอยประกาย, มัฆวาน โฉมโสภา)
ความถี่ของการเกิดไมโครนิวเคีลยส
ความเขมขน
ชนิดของสารสกัด
(µg/mL)
BN cell
MN cell
0
200
30
ขาวก่ําดอยมูเซอ
50
200
15
100
200
10
เปลือกมังคุด
0
200
11
50
200
5
100
200
2
หมายเหตุ: จากผลการทดสอบกอนหนานี้ เนื่องจากขาวไรซเบอรี่เปนสารตัวอยางที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุด (มีปริมาณ total
phenolic compound และฤทธิ์ตานออกซิเดชันนอยที่สดุ ) จึงทําการทดสอบเฉพาะสารที่มีผลดีกวา
a
BN: Binucleated cell
b
MN: Micronucleus cell
4. การทดสอบการอยูรอดของเซลล HT-29
จากการทดสอบการอยูรอดของเซลล HT-29 ที่นํามาฉายรังสีที่ปริมาณ 0, 2, 5, 10, 15, 20 Gy แลวเติมสารสกัดตัวอยาง
ที่ความเขมขนแตกตางกัน พบวา ขาวก่ําดอยมูเซอมีความสามารถในการปองกันผลจากรังสีไดดีกวาเปลือกมั งคุ ด เนื่ อ งจาก
เปอรเซ็นตการอยูรอดของเซลลมีคามากกวา แตมีความสามารถในการปองกันผลจากรังสีไดนอ ยเมื่อ เที ยบกั บ วิต ามิน อี ดั ง
แสดงในตารางที่ 4 และ ภาพที่ 2
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ตารางที่ 4 คาความอยูรอดของเซลล HT-29
% of viability
ปริมาณรังสีทฉี่ าย (Gy)
5
10
15
20
0
2
a
Control
0
100.00
73.55
85.05
120.39
128.00
87.55
วิตามินอี
50
95.64
151.00
117.56
127.36
98.09
88.71
100
132.29
206.65
189.28
143.30
118.01
117.61
ขาวก่ําดอยมูเซอ
50
95.86
141.30
95.90
136.01
90.08
128.28
100
144.45
133.21
107.36
126.90
89.39
133.91
เปลือกมังคุด
50
79.63
72.85
52.85
51.86
35.67
70.65
100
48.24
49.75
57.42
41.46
44.51
44.83
b
มะขามปอม
134.91
118.47
135.23
91.89
105.19
89.88
50
100
134.33
170.31
134.01
113.39
96.46
146.37
a
Control: ชุดควบคุม (เซลลที่ไดรับรังสีเพียงอยางเดียว) เปอรเซ็นตความอยูรอดเทากับ 100%
b
มะขามปอม: ผูทาํ วิจัยลองเพิ่มตัวอยางสารสกัดที่มีฤทธิ์ในการตานออกซิเดชันอีกชนิดเพื่อทําการเปรียบเทียบกับสารสกัดที่
สนใจการทดลองครั้งนี้
ความเขมขน
ชนิดของสารสกัด
(µg/mL)

ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาความอยูรอดของเซลล HT-29
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลที่ไดแสดงใหเห็นวาสารสกัดมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกในปริมาณมากซึ่งจะสงผลใหเกิดการยับยั้งอนุมูล
อิสระได (Somvong K. and Prasitpuriprecha C., 2012) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้พบวา สารสกัดเปลือกมังคุดมีประสิทธิภาพ
ในการตานอนุมูลอิสระมากที่สดุ โดยดูไดจากผลการทอสอบดวยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP ของเปลือกมังคุด ซึ่งมีคาเทากับ
14.05 ± 1.06 µg/mL, 5.18 ± 0.16 TEAC µg/mL และ 301.06 ± 42.74 µM ตามลําดับ สารประกอบฟนอลทั้งหมดของ
เปลื อ กมังคุ ด มีค า เท า กั บ 90.35 ± 0.84 GAE µg/mL ซึ่ งมีค า มากที่ สุ ด เมื่อ เปรี ยบเที ยบกั บ สารอื่ น (Thaipong K,
Boonprakob U, Crosby K, et ol., 2009) นอกจากนี้ยังพบวาเปอรเซ็นตของการเกิดไมโครนิวเคลียสลดลง 54% และ 72%
ที่ความเขมขน 50 µg/mL และ 100 µg/mL ตามลําดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีประสิทธิภาพ
ในการตานอนุมูลอิสระและมีผลในการปองกันรังสี เนื่องจากเปลือกมังคุดมีสารแทนนินและแซนโทนที่เปนสารประกอบโพลีฟ
นอล และแซนโทนเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ประสิทธิภาพสูง (สารตานอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพ) ซึ่งรวมไปถึงมีผลในการจับ
อนุมูลอิสระมากกวาสารอื่น ๆ แตเมื่อพิจารณาผลจาการทดลองซึ่งเปนการศึกษาเบื้องตน พบวาไมสอดคลองกับสมมติฐานที่
คาดวาการเพิ่มความเขมขนของสารสกัดจากเปลือกมังคุด จะทําใหเซลลที่ไดรับรังสีแกมมามีจํานวนเซลลที่มีชีวิตรอดเพิ่มมาก
ขึ้น จากผลการทดลองพบวา เมื่อเพิ่มความเขมขนของสารสกัดจากเปลือกมังคุด เซลลมีการตายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สารสกัด
จากขาวก่ําดอยมูเซอมีความเปนพิษตอเซลลนอยกวา (เปอรเซ็นตการอยูรอดของเซลลมีคามากกวา) อาจแสดงใหเห็นวาความ
เขมขนของสารตานอนุมูลอิสระที่มีคามาก ๆ อาจมีผลทําใหเกิดความเสียหายตอดีเอ็นเอ หรือทําใหเกิดความเปนพิษตอเซลล
ได
ขอเสนอแนะ
1.ในการศึกษาเรื่องสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดตัวอยางตาง ๆ ควรทราบถึงแหล งที่ มา ระยะเวลาในการเก็ บ
รักษา รวมถึงขั้นตอนการสกัดตัวอยาง เนื่องจากปจจัยหลายๆอยาง อาจสงผลตอปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในสารสกัด
ตัวอยาง
2. ในการปฏิ บั ติ ง านกั บ เซลล จะต อ งอาศั ยความชํ า นาญของเทคนิ ค เนื่ อ งจากผู ทํ า วิจั ยขาดความชํ า นาญ
ในการปฏิบัติงาน จึงอาจสงผลตอการทดลองใหเปลี่ยนแปลงไป ไมตรงกับความเปนจริง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกอพยพ ความชุกชุม อุปนิสัยการหากิน และกลุมของนก
อพยพ ในพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสํารวจภาคสนามบริเวณชายฝงทะเลในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน คือ พื้นที่นาเกลือและพื้นที่บอเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2559 - เดือนพฤษภาคม 2560 วิเคราะหขอมูลเพื่อหาปริมาณความชุกชุมของนกอพยพ อุปนิสัยการหากิ น
และกลุมของนกอพยพ ผลการศึกษา สํา รวจพบนกอพยพ จํา นวน 4 อั น ดั บ 7 วงศ 24 ชนิ ด โดยพบชนิ ด นกในอั น ดั บ
Charadriiformes มากที่สุด คือ จํานวน 19 ชนิด ในพื้นที่นาเกลือ พบชนิดนกมากที่สุด จํานวน 18 ชนิด มีปริมาณความชุก
ชุม ในระดับ 2 มากที่สุ ด จํา นวน 12 ชนิ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 50.00 ของนกที่ สํ า รวจพบทั้ งหมด ด า นอุ ป นิ สั ยการหากิ น
ประกอบดวย กลุมนกกินสัตวหนาดินและสัตวน้ําขนาดเล็กเปนหลัก มากที่สุด จํานวน 16 ชนิด รองลงมาเปนกลุมนกกินสัตว
น้ําพวกลูกปลา กุงตัวเล็ก เปนหลัก จํานวน 6 ชนิด สวนกลุมนกอพยพ พบกลุมนกชายเลน มากที่สุด จํานวน 16 ชนิด ดังนั้น
นกจึงเปนดัชนีบงชี้คุณภาพความสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพ และเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่
นั้นดวย
คําสําคัญ : ความหลากชนิดของนกอพยพ, ชายฝงทะเล, พื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
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Species Diversity of Migratory Birds along the seacoast in Land use areas
in Bangkaew Sub-District, Meuang District, Samut Songkhram Province
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Abstract
The main objectives of this study were to investigate the species diversity, abundance, feeding
behaviors and group of migratory birds in land uses areas. Data were collected by field survey of species
diversity of migratory birds along the seacoast in land areas (salt fields and aquaculture ponds) from
August 2016 – May 2017. They were analyzed to find out the abundance of birds, feeding behavior and
group of migratory birds. There were 4 orders 7 families 24 species of birds, the highest numbers of 19
bird species in order Charadriiformes were found. The highest numbers of 18 bird species were found in
salt field. According to bird abundance, 12 bird species were in level 2 of bird abundance. It was 50.00 %
of all bird species. According to their feeding behaviors, the highest numbers of 16 aquatic, benthic
invertebrate birds were found. The second numbers of 6 piscivorous were found. According to group of
migratory birds, the highest numbers of 16 shore birds were found. Therefore the birds are indicators of
richness of bio-resources and also useful for the living of the communities in the area.
Keywords: Species Diversity of migratory birds, seacoast, land use areas
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บทนํา
พื้นที่ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นทีช่ ายฝงทะเลติดอาวไทยตอนใน ซึ่งมีทั้งพืน้ ที่ธรรมชาติ
คือพืน้ ที่ปาชายเลน และพื้นทีห่ าดเลน รวมทั้งพื้นทีก่ ารใชประโยชนที่ดินบริเวณชายฝงทะเล คือ พื้นทีน่ าเกลือ และพื้นที่บอ
เลี้ยงสัตวน้ํา พืน้ ที่ตําบลบางแกวจะอยูติดกับพืน้ ที่ดอนหอยหลอด ซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้าํ ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar
Site) ภายใตอนุสญั ญาวาดวยพืน้ ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ ซึ่งมีลกั ษณะเปนดอนทรายขีเ้ ปด ที่เปนตะกอนของ
แมน้ําหลายสายไหลลงมารวมทับถมกัน จึงมีลักษณะเปนทรายนุม ละเอียด มีสีดําโคลน ซึ่งเปนแหลงอาหารของปลาและแหลง
ที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินทีเ่ ปนแหลงอาหารของนกชายเลน ซึ่งบินอพยพมาพักและหาอาหารในพืน้ ที่แหงนี้ทุกป เนื่องจาก
ประเทศไทยตั้งอยูในเสนทางการบินอพยพสายเอเซียตะวันออก – ออสเตรเลีย (East Asian – Australasian Flyway: EAAF)
(อัฟเตอรเมเยอร และรุงโรจน จุกมงคล, 2542) ซึ่งในพื้นที่ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีชนิดนกอพยพที่
มีสถานภาพชุกชุมมาก ไดแก นกอีกอ ยเล็ก นกปากแอนหางดํา เปนตน (นภดล แชมชอยและคณะ, 2558) โดยในพื้นที่นา
เกลือในบริเวณอาวไทยตอนใน เปนพืน้ ที่ที่มีนกชายเลนจํานวนมากเขามาใชประโยชน ทั้งเพือ่ หากินอาหาร และเปนพื้นทีเ่ พือ่
พัก ไดแก นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกหัวโตทรายเล็ก นกหัวโตทรายใหญ นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกหัวโตสีเทา นกสติ๊นทคอแดง
เปนตน (อัฟเตอร เมเยอร และรุงโรจน จุกมงคล, 2542) สวนในพื้นที่บอเลี้ยงกุง ชนิดนกที่พบ ไดแก นกยางเปย นกยางโทน
นอย นกตีนเทียน นกทะเลขาแดงธรรมดา นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวลขอบปกขาว เปนตน (ประภาส นาประดิษฐ,
2533) ในราวเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม มีนกหลายแสนตัวอพยพขามมหาสมุทรและแผนดินใหญเปนระยะทางไกลหลายพัน
กิโลเมตร เขามาอาศัยในประเทศไทย อีกทั้งมีความปลอดภัยสําหรับนกประจําถิน่ และนกอพยพ ทีเ่ ขามาใชประโยชนในพืน้ ที่
เพื่อเปนแหลงอาหาร ทํารัง วางไข เลี้ยงลูก ดังนั้นนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบงชี้คุณภาพความสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพ
บริเวณใดที่มีนกอพยพอาศัยหากินอยูเปนจํานวนมาก ยอมหมายถึงพืน้ ที่นนั้ มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งยังประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยที่อาศัยอยูในพืน้ ที่นนั้ ดวย (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพชื , 2553) ซึ่งบริเวณชายฝงทะเลแหงนี้
มีพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ ทั้งพื้นที่นาเกลือ พืน้ ที่บอเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งบอเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติและบอเลี้ยงหอยแครง ที่มีนก
อพยพเขามาใชประโยชนพื้นทีเ่ พือ่ เปนแหลงอาหาร และจุดพักของนกอพยพ ดังนัน้ จึงทําใหบริเวณพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ
บริเวณชายฝงทะเล จัดเปนพืน้ ที่ที่มีเหมาะสมแกการจัดกิจกรรมดูนกและเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบานเปนอยางยิ่ง จึงทําใหผูวิจัย
เล็งเห็นถึงประเด็นที่ตองทําการศึกษาความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณชายฝงทะเลในพื้นทีก่ ารใชประโยชนที่ดิน ตําบล
บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาความหลากชนิดนก และความชุกชุมของนกอพยพ บริเวณชายฝงทะเลในพืน้ ที่การใชประโยชนที่ดิน ตําบล
บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2.เพื่อศึกษาอุปนิสัยการหากิน และกลุมของนกอพยพ บริเวณชายฝงทะเลในพืน้ ที่การใชประโยชนที่ดิน ตําบลบางแกว
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วิธ ีดําเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
บริเวณชายฝงทะเล ในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน จํานวน 4 พื้นที่ คือ
พื้นที่ที่ 1 พื้นที่นาเกลือ ดานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
พื้นที่ที่ 2 พื้นที่บอเลี้ยงหอยแครง ติดประตูทางออกโรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน
พื้นที่ที่ 3 พื้นที่บอเลี้ยงกุง ติดประตูทางเขาโรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน
พื้นที่ที่ 4 พื้นที่นาเกลือ ตรงขามสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
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2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การสํารวจสภาพแวดลอมในพื้นที่ศึกษาและสํารวจชนิดนกตามจุดกําหนด ( Point transects) โดยใชกล อ งส อ ง
ทางไกลแบบ 2 ตา และบันทึกภาพนกดวยกล อ งถ า ยรู ป จากนั้ น จํา แนกนกที่ พ บตามหนั งสื อ A Guide to the Birds of
Thailand โดย Boonsong Lekagul และ Philip D. Round และหนั งสื อ A Guide to the Birds of Thailand and
Southeast Asia โดย Craig Robson โดยใชเวลาในการสํารวจเดือนละ 1 วัน ตั้งแตเวลา 07.00 - 18.00 น. โดยพิจารณา
จากชวงเวลาน้ําขึ้นน้ําลง โดยพื้นที่นาเกลือ พื้นที่บอเลี้ยงกุงและพื้นที่บอเลี้ยงหอยแครง จะทําการสํารวจในช วงเวลาน้ํ า ขึ้ น
เนื่องนกชายเลนจะมาหากินอาหารบริเวณพื้นที่นาเกลือ พื้นที่บอเลี้ยงกุงและพื้นที่บอเลี้ยงหอยแครง ชวงเวลาน้ําขึ้น
2.2 บันทึกชนิดและจํานวนนกที่พบเห็นโดยตรง และจากการไดยินเสียงรอง ในพื้นที่ที่สํารวจ
3. วิเคราะหปริมาณความชุกชุมของชนิดนกโดยวิธีของ Pettingill (1969)
รอยละความชุกชุม = จํานวนครั้งทีพ่ บชนิดนก x 100
จํานวนครั้งทั้งหมดที่ทาํ การสํารวจ
ในการศึกษาครั้งนี้แบงระดับความชุกชุมออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 นกที่พบบอยมาก (abundant)
พบในอัตรารอยละ 90 - 100
ระดับ 4 นกที่พบบอย (common)
พบในอัตรารอยละ 65 - 89
ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (moderately common)
พบในอัตรารอยละ 31 - 64
ระดับ 2 นกที่พบนอย (uncommon)
พบในอัตรารอยละ 10 - 30
ระดับ 1 นกที่พบไดยาก (rare)
พบในอัตรารอยละ < 10
4. ศึกษาอุปนิสัยการหากิ น อาหาร และกลุ มของนกอพยพที่ พ บในประเทศไทย โดยแนวทางในการจํา แนกของ
วัลยา ชนิตตาวงษ และ มงคล ไชยภักดี (2548)
5. การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลชนิดนกและแนะนําวิธีการดูนกในกิจกรรมดูนกบริเวณพื้นที่ศึกษา
6. สรุปผลและรายงานผล
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา
1.ความหลากชนิดนกอพยพ และความชุกชุมของนกอพยพ
1.1 ความหลากชนิดนก
ในบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบนกอพยพจํานวน 4 อันดับ
7 วงศ 24 ชนิด โดยพบชนิดนกอพยพในอันดับ Charadriiformes มากที่สุด คือ จํานวน 19 ชนิ ด และ พื้ น ที่ ที่ 4 พื้ น ที่ น า
เกลือ ตรงขามสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พบชนิดนกอพยพมากที่สุด จํานวน 18 ชนิด ดังแสดงในภาพที่ 1
จํานวนชนิดนก(ชนิด)
20
15

16

18

16

พื้นที่ที่ 1 พื้นที่นาเกลือ ดานหลังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขต สมุทรสงคราม
พื้นที่ที่ 2 พื้นที่บอเลี้ยงหอยแครง ติดประตู
ทางออกโรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน
พื้นที่ที่ 3 พื้นที่บอเลี้ยงกุง ติดประตูทางเขา
โรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน
พื้นที่ที่ 4 พื้นที่นาเกลือ ตรงขามสวนสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์

13

10
5
0

ภาพที่ 1 แผนภูมิแทงแสดงชนิดนกอพยพที่พ บบริเวณชายฝงทะเลในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
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โดยในพื้นที่ที่ 4 พื้นที่นาเกลือ ตรงขามสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พบชนิดนกอพยพมากที่สดุ ในเดือนมกราคม จํานวน
16 ชนิด สวนพื้นที่ที่ 1 พื้นที่นาเกลือ ดานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พบชนิ ด นกอพยพ
มากที่สุดในเดือนธันวาคม จํานวน 12 ชนิด พื้นที่ที่ 3 พื้นที่บอเลี้ยงกุง ติดประตูทางเขาโรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน พบชนิด
นกอพยพมากที่สุดในเดือนกันยายน ธันวาคมและมกราคม จํานวน 10 ชนิด และพื้นที่ที่ 2 พื้นที่บอเลี้ยงหอยแครง ติดประตู
ทางออกโรงเรียนธรรมชาติปาชายเลนพบชนิดนกอพยพมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน จํานวน 7 ชนิด ดังแสดงในภาพที่ 2
จํานวนชนิดนก (ชนิด)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.

พืนทีที 1

0

5

5

8

12

8

7

7

4

2

พืนทีที 2

3

5

4

7

5

5

2

1

6

1

พืนทีที 3

5

10

4

9

10

10

8

4

6

2

พืนทีที 4

0

5

4

8

9

16

10

6

3

1

ภาพที่ 2 ชนิดนกบริเวณชายฝงทะเลในพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ ตําบลบางแกว
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559– เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
1.2 ความชุกชุมของนกอพยพ
ในดานความชุกชุม พบวา ในพื้นทีก่ ารใชประโยชนทดี่ ิน มีระดับความชุกชุมระดับ 5 นกทีพ่ บบอยมาก มีชนิดนก
จํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 12.50 ของนกทีส่ ํารวจพบทั้งหมด คือ นกหัวโตทรายเล็ก นกปากแอนหางดํา และนกนางนวล
แกลบเคราขาว โดยพื้นที่ที่ 1 พื้นที่นาเกลือ ดานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พบชนิดนกใน
ระดับความชุกชุมระดับ 4 จํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 18.75 ของนกทีส่ ํารวจพบทั้งหมด คือนกหัวโตทรายเล็ก นกปาก
แอนหางดํา และนกนางนวลแกลบเคราขาว และพื้นที่ที่ 3 พืน้ ที่บอเลี้ยงกุง ติดประตูทางเขาโรงเรียนธรรมชาติปา ชายเลน พบ
ชนิดนกในระดับความชุกชุมระดับ 4 นกทีพ่ บบอย จํานวน 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 25.00 ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด คือ นก
นางนวลแกลบเคราขาว นกทะเลขาแดง นกปากแอนหางดํา นกชายเลนบึง
โดยพบวาในเดือนมกราคม จะพบชนิดนกมากที่สุด จํานวน 18 ชนิด รองลงมาคือเดือนธันวาคม พบชนิดนก จํานวน
15 ชนิด เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลที่มีนกอพยพ เขามาใชประโยชนในพื้นทีเ่ พือ่ หาอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความชุกชุมของนกบริเวณชายฝงทะเล ในพื้นทีก่ ารใชประโยชนที่ดิน ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนสิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
ระดับ
ความชุกชุม
5
4
3
2
1
รวม

จํานวน
ชนิดนก
3
3
6
12
24

รอยละของ
จํานวนชนิดนก
12.50
12.50
25.00
50.00
100

ส.ค.
3
2
5

จํานวนชนิดนกที่เขามาใชประโยชนพื้นที่ศึกษาในแตละเดือน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
5
5
5
3
2
3
2
2
2
4
7
3
2
10 9 12 15 18 12 8 11

พ.ค.
2
2

2. อุปนิสัยการหากินของนก และกลุมของนกอพยพในประเทศไทย
2.1 อุปนิสัยการหากินของนก
ในดานอุปนิสัยการหากินของนกอพยพพบวาในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน มีกลุมนกกินสัตวหนาดินและสัตวน้ําขนาด
เล็กเปนหลัก มากที่สุด จํานวน 16 ชนิด รองลงมาเปนกลุมนกกินสัตวนา้ํ พวกลูกปลา กุงตัวเล็ก เปนหลัก จํานวน 6 ชนิด กลุม
นกกินสัตวที่อยูบนบกและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เปนหลัก จํานวน 1 ชนิด และกลุมนกกินแมลง เปนหลัก จํานวน 1 ชนิด
โดยกลุมนกกินสัตวหนาดิน เปนหลัก พบใน พื้นที่ที่ 4 พื้นที่นาเกลือ ตรงขามสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ มากที่สุด
จํานวน 15 ชนิด รองลงพื้นที่ที่ 1 พื้นที่นาเกลือ ดานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จํา นวน
11 ชนิด ไดแก นกสติ้นทคอแดง นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกปากแอนหางดํา นกอีกอยใหญ เปนตน สวนกลุมนกกินลูกปลา กุง
ตัวเล็ก เปนหลัก พบในพื้นที่ที่ 3 พื้นที่บอเลี้ยงกุง ติดประตูทางเขาโรงเรียนธรรมชาติ ป า ชายเลน จํา นวน 5 ชนิ ด คื อ นก
นางนวลธรรมดา นกนางนวลแกลบเคราขาว นกกะเต็นนอยธรรมดา นกกะเต็นหัวดํา เหยี่ยวออสเปร ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํา นวนชนิ ด นกจํ า แนกตามอุ ป นิ สั ย การหากิ น ของนกในพื้ น ที่ ก ารใช ป ระโยช น ที่ ดิ น ตํ า บลบางแก ว
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนสิงหาคม 2559- พฤษภาคม 2560
อุปนิสัยการหากินของนก
กลุมนกกินสัตวหนาดิน
กลุมนกกินสัตวน้ํา ลูกปลา กุงตัวเล็ก
กลุมนกกินสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตวอื่นๆ
กลุมนกกินแมลง

จํานวนชนิดนกในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
พื้นที่ที่ 1
พื้นที่ที่ 2
พื้นที่ที่ 3
พื้นที่ที่ 4
11
10
10
15
3
3
5
3
1
1
1
-

2.2 กลุมของนกอพยพในประเทศไทย
สวนกลุมนกอพยพที่พบในประเทศไทยบริเวณชายฝงทะเล ในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน จําแนกออกเปน 4 กลุม คือ
กลุมนกชายเลน จํานวน 16 ชนิด ไดแก นกปากแอนหางดํา นกสติ้นทนิ้วยาว นกหัวโตสีเทา นกหัวโตขาเหลือง เปนตน กลุม
นกทะเล จํานวน 3 ชนิด คือ นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวลแกลบธรรมดา และนกนางนวลแกลบแคสเปยน กลุมนก
บก จํานวน 4 ชนิด คือ นกกะเต็นนอยธรรมดา นกกะเต็นหัวดํา นกอีเสือสีนา้ํ ตาล และนกพงตั๊กแตนอกลาย กลุมนกลาเหยื่อ
จํานวน 1 ชนิด คือ เหยี่ยวออสเปร
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ตารางที่ 3 จํา นวนชนิ ด นกจํา แนกตามกลุ ม นกอพยพที่ พ บในประเทศไทยในพื้ น ที่ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตํ า บล
บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนสิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
กลุมนกอพยพ
กลุมนกบก
กลุมนกทะเล
กลุมนกชายเลน
กลุมนกลาเหยื่อ

จํานวนชนิดนกในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
พื้นที่ที่ 2
พื้นที่ที่ 3
พื้นที่ที่ 4
พื้นที่ที่ 1
2
1
3
1
3
2
2
2
11
10
10
15
1
-

จากตารางที่ 3 ในดานกลุมนกอพยพที่พ บในประเทศไทย บริเวณชายฝงทะเล ในพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน พบวา
กลุมนกบกพบมากที่สุด ในพื้นที่ที่ 3 พื้นที่บอเลี้ยงกุง ติดประตูทางเขาโรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน จํานวน 3 ชนิด กลุมนก
ทะเล พบมากที่สุด ในพื้นที่ที่ 1 พื้นที่นาเกลือ ดานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จํานวน 3
ชนิด กลุมนกชายเลน พบมากที่สุด ในพื้นที่ที่ 4 พื้นที่นาเกลือ ตรงขามสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จํานวน 15 ชนิด และ
กลุมนกลาเหยื่อ พบมากที่สุด และในพื้นที่ที่ 3 พื้นที่บอเลี้ยงกุง ติดประตูทางเขาโรงเรียนธรรมชาติป า ชายเลน จํา นวน 5
ชนิด
สรุปผลการวิจัย
ในพื้นที่ศึกษา พบนกอพยพจํานวน 4 อันดับ 7 วงศ 24 ชนิด โดยพบวาในเดือนมกราคม จะพบชนิ ด นกอพยพ
มากที่สุด จํานวน 18 ชนิด รองลงมาคือเดือนธันวาคม พบชนิดนก จํานวน 15 ชนิด ซึ่งเปนชวงฤดูกาลอพยพของนกอพยพ
โดยเฉพาะนกชายเลนและนกทะเล ซึ่งสอดคลองกับอัฟเตอร เมเยอร และรุงโรจน จุกมงคล, (2542) ที่กลาววา นกชายเลนใช
พื้นที่ชวงกลางฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ) ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับนกชายเลนคืออาวไทยตอนในนั้นถูกหอมลอมไวดวยหาดเลน
น้ําทวงถึง บอเลี้ยงกุงชายฝงทะเล นาเกลือ และปาชายเลน สวนระดับความชุกชุมระดับ 5 นกที่พบบอยมาก มีจํานวน 3 ชนิด
คือ นกปากแอนหางดํา นกหัวโตทรายเล็ก และนกนางนวลแกลบเคราขาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนภดล แชมชอยและ
คณะ, (2558) ทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวมีกระดูกสันหลัง ตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ทําการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฏาคม พ.ศ.2558 พบวามีชนิดนกอพยพที่มีสถานภาพชุกชุมมาก ไดแก นกอีกอยเล็ก
นกปากแอนหางดํา เปนตน สวนระดับความชุกชุม ในระดับ 2 มีจํานวน 12 ชนิด คิดเปนรอยละ 50.00 ของนกที่สํารวจพบ
ทั้งหมด ดานอุปนิสัยการหากิน พบทั้ง กลุมนกกินสัตวน้ําและสัตวหนาดิน เปนหลัก กลุมนกกินสัตวน้ําพวกลูกปลา กุงตัวเล็ก
เปนหลัก กลุมนกกินแมลงและหนอน เปนหลัก และกลุมนกสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตวอื่นๆ เปนหลัก สวนกลุมนกอพยพที่พ บ
ในพื้นที่ศึกษา มีจํานวน 4 กลุม คือ กลุมนกชายเลน กลุมนกทะเล กลุมนกบก และกลุมนกลาเหยื่อ
อภิปรายผล
บริเวณพื้นที่ศึกษา มีนกอพยพเขามาใชประโยชนในพื้นที่เพือ่ เปนแหลงหากินอาหาร และเปนจุดพัก ซึ่งสอดคลองกับ
ประโยชน กานจันทร, (2539) ที่กลาววา พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณจะมีความเหมาะสมแก ก ารอาศั ยและหลบภั ยของนก
อีกทั้งความตองการหรืออุปนิสัยของนกก็ตองการใชพื้นที่หลายพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมในเวลาตางกัน ดั งนั้ น นกจึงมีคุ ณสมบั ติ
เปนดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศไดดี (สวัสดิ์ วงศภีรวัฒน ,2546) อี ก ทั้ งการส งเสริ มให ชุ มชน
รวมกันรักษาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น และรักษาวิถีชีวิตในทองถิ่นบริเวณชายฝ งทะเล เพื่ อ นํ า มาใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอการเปนแหลงเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตในทองถิ่นทั้งการทํานาเกลือแบบโบราณและการ
เลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ ในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหนักเรียน นักศึกษา นักดูนก และนักทองเที่ยว และมีโ อกาสใน
การสรางงานและรายไดใหกบั ชุมชนในทองถิน่ ซึ่งสอดคลองกับ ชูสิทธิ์ ชูชาติ, (2544) ที่กลาววา กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
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การทองเที่ยวเชิงอนุรักษควรเปนกิจกรรมที่มีโอกาสไดใกลชิดและไดประสบการณตรงจากธรรมชาติ และมีโอกาสที่ จะสร า ง
งานและรายไดแกคนทองถิ่น ที่สงผลดานการอนุรักษตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป คือ การศึกษาความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต บริเวณชายฝงทะเลระหวางพื้นที่
ธรรมชาติ และพื้นที่การใชประโยชนที่ดนิ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูลความ
หลากชนิดของสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยตอนใน ที่นํามาใชเปนแหลงเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงอนุ รั ก ษใ ห
นักเรียน ชุมชน และนักทองเที่ยว
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบรายได ประจําปงบประมาณ 2560
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รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่เปนดัชนีบงชี้ความแกเหมาะสําหรับนําไปรับประทาน :
กรณีศึกษา สมโอ แตงโม มะมวง ทุเรียน สับปะรดและกลวย
โกมล ไพศาล
คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: komon.pa@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การเลือกซื้อผลไมมารับประทานเพื่อใหไดผลไมที่มีคุณภาพดีรับประทานแลวอรอยเปนเรื่องที่ยากสําหรับบุคคลทั่วไป
บางครั้งเลือกซื้อไดผลไมที่ไมมีคุณภาพกลาวคือไดผลไมที่ออนหรือยังไมถึงกําหนดการเก็บเกี่ยวซึ่งพอคารีบเก็บมาขายเพื่อให
ขายไดราคาดี ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยสนใจในการศึกษาการสังเกตรูปลักษณของผลไม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่เปนดัชนีบงชี้ความแกเหมาะสําหรับการนําไปรับประทาน กลุมตัวอยางที่ใหขอมูล ในการ
สัมภาษณเชิงลึก คือ ชาวสวนที่ปลูกผลไมไทย จํานวน 12 คน เครื่องมือ ที่ ใ ช ใ นการวิจัยครั้ งนี้ เป น แบบสั มภาษณเ ชิ งลึ ก
ผลการวิจัยพบวา
รูปลักษณภายนอกของสมโอ โดยมีหลักการสังเกตรูปลักษณภายนอกที่เปนดัช นี บ งชี้ ค วามแก ดู จากต อ มน้ํ า มัน
ขยายใหญขึ้น มีน้ําหนักมาก สีคอนขางเหลือง กนนิ่ม แตงโม ดูจากผิวเปลือกที่มีสีเขียวเข็ม เกลี้ ยง ลายเส น ชั ด สวยและ
เสนลายมาตอกันที่กน เปนวงกลมขนาดเล็ก หนวดหรือมือเกาะที่ใกลๆผลมากทีส่ ุดจะเริ่มแหงมีสีน้ําตาล รอบขั้วมีรอยขาวๆเปน
วงกลมขนาดเล็กลง หรือใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเสียงดังแปะๆ สุดทายลูกที่มีขนาดเทากันตองเลือกลูกที่มีน้ําหนักมากกวาเพราะจะ
ผลที่มีเนื้อแนน มะมวง ในที่นี้กลาวเฉพาะมะมวงอกรอง โดยมีรูปลักษณดังนี้ ผิวมีนวลขางแกมอาจเปลีย่ นเปนสีเหลือง อกอวน
กลม ผลจมน้ํา ใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเสียงดังแปกๆ ผิวมีจุดกระสีน้ําตาล ขั้วจะมีสีน้ําตาลไหมเกือบดํา สีผลมีสีเขม ประการสุดทาย
ยางที่ขั้วจะมีสีขาวใสๆ ทุเรียน ในที่นี้กลาวเฉพาะทุเรียนหมอนทอง โดยมีรูปลักษณดังนี้ ขั้วผลสากเปนทรายสี อ อกน้ํ า ตาล
ปากปลิงจะพองโตเห็นชัดเจน ตัดปลิงจะเห็นน้าํ ใสๆ ไมขนเหนียวและเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน รอยตัดปลิงระหวางแกนกับเปลือก
จะเปนวงแหวนสีเหลือง สีเปลือกเปลีย่ นสีจากเขียวเปนสีเขียวปนน้ําตาล ปลายหนามเริ่มแหงจะออกสีน้ําตาลเขม รองพูเปน
รอยแยกเห็นชัดเจนและมีสนี ้ําตาลปนเหลือง บีบปลายหนาม 2 หนามเขาหา กันจะยืดหยุน สีผลดานบนมีลกั ษณะมันและแหง
สับปะรด โดยมีรูปลักษณ ดังนี้ การดมกลิ่นจะมีกลิ่นหอมหวาน ขั้วของสับปะรดซึ่งเปนทอลําเลียงอาหารจะมีรอยจีบเล็กรอบ
ขั้ว สีของสับปะรดจะมีสีเหลืองทองแตอาจมีบางสายพันธุเวลาสุกก็ยังมีสีเขียวอยู หรือใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเสียงดังแปะๆ กลวย
ในที่นี้กลาวเฉพาะกลวยหอม โดยมีรูปลักษณดังนี้ กลวยหอมในประเทศไทย มีอยู 2 ชนิดคือกลวย หอมทองและกล วยหอม
เขียว ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีลักษณผลคลายกันและขนาดใกลเคียงกัน แตจะแตกตางกันที่ลักษณะของลําตนและกลวยหอมทองจะ
เริ่มสุกและรับประทานไดเมื่อผลเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลือง สวนกลวยหอมเขียวจะสุกรับประทานไดขณะที่ผลยังเขียวอยู โดยมี
หลักการสังเกตรูปลักษณภายนอกที่เปนดัชนีบง ชี้ความแก ดูจากผลกลวยวาในหวีสุดทายที่อยูใกลตีนเตามากที่สุดจะมีลักษณะ
กลมมีเหลี่ยมนอยและสีผลจะจางลงกวาเดิม โดยมีขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ เพื่อใหการนําผลการวิจัยนี้ไปใชใหไดผล ใน
การสังเกตรูปลักษณผลไม ตองจดจํารายละเอียดปลีกยอยที่สําคัญของผลไมแตละชนิดใหได
คําสําคัญ: รูปลักษณภายนอกของผลไม ,ดัชนีบงชี้ความแก ,เหมาะสมสําหรับรับประทาน
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The Appearances of Thai Fruit and Good Indicator for Consumption: A Case
Study of Pomelos, Watermelons, Mangoes, Durins, Pinapples, and Bananas
Komon Paisal
Informatics Mathematics Science and technology, Suan Sunandha Rajabhat University
Email: komon.pa@ssru.ac.th

Abstract
The purpose of this research was to study the external appearance of Thai fruit as an indicator of
good for eating. The respondents in the in-depth interview were 12 Thai fruit growers. The research found
that appearance of pomelos the principle is to observe the external appearance as an indicator of the
old. View from the enlarged lymph nodes, very heavy, light yellow, soft buttocks. Watermelon looks from
the surface of the shell with a green, smooth needles, fine lines and stripes come together at the bottom
of a small circle. The mustache or hand near the island, the most fruit will begin to dry. The polar circle
has a small white circle. Or use a finger to beat the effect will be noisy. Finally, the same size ball must
choose a heavier ball because it will have a firmer texture. Mangoes in this area only mentions mango. It
looks like this, the skin on the cheek may turn yellow, round fat, drowning, finger-stroke, the result will be
loud noises. Skin with brown spots. The poles are brown, almost black, dark color, the color is dark.
Lastly, the polar rubber is white. The durians in this area only say durian pillow. It looks like this, the polar
fruit is brownish-brown. The tongue will swell to see clearly. Cut the leech to see clear water not sticky,
and when tasted, it looks sweet. The cut between the core and the shell is a yellow ring. The color
change from green to green brown. The spines begin to dry out dark brown. The lows are clear and
distinctly crevice. The top color effect looks it and dry. The pineapple looks like the smell will smell
sweet. The poles of the pineapple, which is the feed pipe, have small crimps around the poles. The color
of the pineapple is yellowish yellow, but some varieties can ripen at the same time. Or use a finger to
beat the effect will be noisy. The banana in this place specifically banana. It looks like this, there are two
types of bananas in Thailand: banana, and green banana. Both of these are similar and similar in size. But
the difference is that the appearance of the trunk and banana gold will begin to ripen and eaten when
the fruit turns yellow. The green banana is eaten while the fruit is green. The principle is to observe the
external appearance as an indicator of the old. Look at the banana that in the last comb near the dock is
the most round, with a little triangle and the color will fade. There are suggestions for research as follows,
the results of this research will be used to observe the fruit look .Must remember the essential details of
each fruit .
Keywords: appearance of fruit , indicator of aging ,suitable for eating
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บทนํา
ผลไมไทยมีหลายชนิด ไดแก กลวย สมโอ แตงโม ทุเรียน มังคุด เปนตน ผลไมเปนอาหารที่มีประโยชนหลายอยาง ซึ่ง
จะแตกตางกันไปแตละชนิด ดังเชน กลวยทุกชนิดดีตอสุขภาพ แตกลวยไขดีเปนพิเศษในเรื่องของสาร ตานอนุมลู อิสระที่เรา
รูจักดี คือ เบตาแคโรทีน โดยธรรมชาติเมือ่ เราอายุมากขึ้นหรือเกิน 22 ปไปแลว ความเจริญเติบโตของรางกายจะเริ่มหยุดชะงัก
ความเสื่อมในสวนตางๆของรางกายก็เริ่มมาเยือน ชวงนี้เอง มี 2 สิ่งที่สําคัญเกิดขึ้นในรางกายเราซึ่งก็คือเซลลในรางกายทุก
เซลลก็จะผลิตอนุมูลอิสระมากขึ้น และสวนทีส่ องคือ ความสามารถในการซอมแซมสวนสึกหรอของรางกายจะลดลงเรื่อยๆ
พรอมกันนัน้ ความสามารถในการจํากัดอนุมลู อิสระ ก็ลดลง ในกลวยไข 1 ขีด มีสารเบตาแคโรทีนถึง 492 มิลลิกรัมสวนแตงโม
มีสารที่วากันวา ใหความชุมชืน้ ตอผิวที่แหงผาก หรือผิวที่รอนระอุในชวงหนารอนเปนอยางดี และแตงโมนัน้ ก็ยังใหความเย็น
อยูบนผิวของเราไดนานกวาผลไมชนิด ขณะทีส่ ับปะรด ใชรักษาแผลเปนหนองได โดยนําผลสดๆมาคั้นเอาแตนา้ํ ชโลมแผล
เอนไซมจะชวยยอยกัดเนื้อเยื่อ และหนองใหหลุด อีกทั้งยังใชแกทองผูกไดอีกดวย โดยนําผลสดมาคั้นเอาน้ํา 1 แกว อาจผสม
กับน้ําสุก 1 แกว เติมเกลือเล็กนอย ดื่มตอนทองวาง หรืออาจจะใชเหงาสดๆ ประมาณ 200 กรัม หรือแหง 100 กรัม ตมน้ํา 2
แกว ดื่มวันละ 3 ครั้งกอนอาหาร ครั้งละ 1 ถวยชา นอกจากนีส้ ับปะรดยังสามารถแกปสสาวะไมออก และชวยยอยอาหารไดดี
อีกดวย
อยางไรก็ตามการเลือกซื้อผลไมที่มีคุณภาพก็เปนเรื่องทีส่ ําคัญ ผูวิจัยเองไดสอบถามเพือ่ นรวมงานวามีวิธีการอยางไรใน
การเลือกซื้อผลไมแตละชนิด สวนใหญจะตอบวาไมรูวิธีการเลือกกลาวคือ ผูบ ริโภคจํานวนมากไมรูวิธีการเลือกซือ้ ผลไมวาจะ
เลือกผลไมแตละชนิดอยางไรใหไดผลไมที่นาํ มารับประทานแลวอรอยและคุมกับราคาทีซ่ ื้อมา
ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษา
รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่บงชี้ความแกเหมาะสําหรับการนําไปบริโภคตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพือ่ ศึกษารูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่เปนดัชนีบงชีค้ วามแกเหมาะสําหรับการนําไปรับประทาน
ระเบียบวิธวี ิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ ตอนตอไปนี้
1.1. ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยาง ตามจํานวนที่ตอ งการ
1.2 นําแบบสอบถามเชิงลึกมาสัมภาษณกลุมตัวอยาง ตามแนวทางและประเด็นซึ่งกําหนดไวเพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงค
1.3 ผูวิจัยไดกําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ ผูใ หขอ มูลสําคัญ
1.4 ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณโดยใชวิธีการจดบันทึกการสัมภาษณผใู หขอ มูลสําคัญและการบันทึกเสียงของผูใ ห
ขอมูลสําคัญ วิธีการจดบันทึกโดยละเอียดภายหลังจากที่ไดจากการสนทนา การสัมภาษณ การบันทึก การสังเกต เพือ่ ปองกัน
การลืม การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม ชวยใหสามารถเรียบเรียงความคิดในการวางแผนงานตอไป นอกจากนี้ยังชวยใหสรุป
ขอมูลไดเปนระยะๆอีกดวย สวนใหญการสังเกตจะทําไปควบคูไปกับการสัมภาษณ บางกรณีอาจจะสังเกตโดยอิสระได การ
บันทึกเกี่ยวกับการสังเกตจะประกอบทั้งการสังเกตภายใน(ตัวผูวิจัย)และการสังเกตภายนอกคือสิ่งทีน่ ักวิจัยสังเกตเฝาดู
เกี่ยวกับบุคคลอื่นๆการบันทึกเสียงของผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยจะทําการขออนุญาตใชเครือ่ งบันทึกเสียงเมือ่ ผูใหขอ มูลสําคัญไม
ขัดของ ผูวิจัยจะไดบันทึกเสียงไว ทําใหสามารถเก็บรายละเอียดของขอมูลไดมากขึน้ โดยไมตองพะวงกับการจดบันทึกภายหลัง
ทําใหการสนทนาเปนไปอยางธรรมชาติและสามารถที่จะสังเกตดูอากัปกิริยาของผูใหขอมูลและสิ่งแวดลอมในสถานการณนนั้ ๆ
ไดอยางเต็มทีใ่ นกรณีที่ผูใหขอมูลไมเต็มใจ
ผูวิจัยก็จะไมใชเทปบันทึกเสียงเพื่อใหผใู หขอ มูลสําคัญสบายใจในการใหขอมูล
เพื่อใหขอ มูลทีไ่ ด
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1.5 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากผูใ หขอ มูลสําคัญ แลวนํามาวิเคราะห พรอมทั้งแยกแยะจับประเด็นอีกทั้งตัดคําพูด
บางคําที่ไมเหมาะสม และไมเกี่ยวของกับการวิจัยออกไป เพื่อใหขอ มูลนัน้ เปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
2. การวิเคราะหขอมูล ทําไดโดยนําขอมูลทีไ่ ดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ดังนี้
นําขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณมาจัดเปนประเภทโดยใชการวิเคราะหสรุปเนื้อหาและการจัดกลุมขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลวิธีการเชิงคุณภาพโดยเปนการวิเคราะหขอ มูลแบบบรรยายและพรรณนา(Descriptive
เครื่องมือเก็บขอมูลใชแนวคําถามซึ่งผูวิจัยไดกาํ หนดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง
Research)
เอกสารและภาคสนามไดเพียงพอตอการศึกษาตามวัตถุประสงคบางแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลขัน้ ตนโดยนํามาจัด
หมวดหมูใหเปนระเบียบตามเคาโครงเรื่องแลวสรุปออกมาเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและหาขอมูลเพิ่มเติมตอไปหลังจาก
นั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมสมบูรณโดยการสัมภาษณซา้ํ ในบางประเด็นทีเ่ ปนประโยชนตอการวิเคราะห
ขอมูลมากขึน้
และทําการวิเคราะหขอ มูลอีกครั้งหนึ่งซึ่งใหไดขอมูลทีถ่ ูกตองและเปนจริงมากและผูวิจัยไดใชการตรวจสอบ
คุณภาพของขอมูลแบบสามเสากรณีการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานบุคคล
กลาวคือ ผูวิจัยไดตรวจสอบสามเสาดานบุคคลจํานวน 2 กลุม คือ กลุมที่1 สัมภาษณผใู หขอ มูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บดูผลไมแก กลุมที่ 2 สัมภาษณผูใหขอ มูลจังหวัดปราจีนบุรี หากไดขอ มูลเหมือนกันหรือ
ตรงกันก็หมายความวาขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลเชิงคุณภาพที่เชื่อถือได
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลไดผลการวิจัย ดังนี้
สวนที่ 1 รูปลักษณภายนอกของสมโอ
จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกแตงโม ไดผลสรุปเกีย่ วกับรูปลักษณภายนอกของสมโอที่เหมาะสําหรับการนําไป
รับประทานใหอรอย มีรสชาติดี ในที่นี้กลาวเฉพาะสมโอขาวใหญ โดยมีรูปลักษณดังนี้
ผลคอนขางใหญ น้ําหนักอยูระหวาง 1.5 – 2.3 กิโลกรัม มีผลทรงกลมซึ่งมีเสนผาศูนยก ลางอยู ร ะหวา ง 14 – 20 ซม.
ระยะเวลาตั้งแตออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวใชเวลา ประมาณ 8 เดือน โดยมีหลักการสังเกตรูปลัก ษณภ ายนอกที่ เ ป น ดั ช นี บ งชี้
ความแก ดูจากตอมน้ํามันขยายใหญขึ้น มีน้ําหนักมาก สีคอนขางเหลือง
กนนิ่ม หลังจากเก็บเกี่ยวแลวสามารถเก็บไวไดนานประมาณ 1 เดือน
สวนที่ 2 รูปลักษณภายนอกของแตงโม
จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกแตงโม ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลักษณภายนอกของแตงโม ที่เหมาะสํ า หรั บ การ
นําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี โดยมีรูปลักษณดังนี้
ผลคอนขางใหญ น้ําหนักอยูระหวาง 4 – 5 กิโลกรัม มีผลทรงกลมซึ่งมีเสนผาศูนยกลางอยู ร ะหวา ง
14 – 20 ซม.
ระยะเวลาตั้งแตออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวใชเวลา ประมาณ 70 – 80 วัน โดยมีหลักการสังเกตรูปลักษณภายนอกที่เปนดัชนีบงชี้
ความแก ดูจากผิวเปลือกที่มีสีเขียวเข็ม เกลี้ยง ลายเสนชัดสวยและเสนลายมาตอกันที่กนเปนวงกลมขนาดเล็ก หนวดหรือมือ
เกาะที่ใกลๆผลมากที่สดุ จะเริ่มแหงมีสีนา้ํ ตาล รอบขั้วมีรอยขาวๆเปนวงกลมขนาดเล็กลง หรือใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเสียงดังแปะๆ
สุดทายลูกที่มีขนาดเทากันตองเลือกลูกที่มีน้ําหนักมากกวาเพราะจะผลที่มีเนื้อแนน หลังจากเก็บเกี่ยวแลวสามารถเก็ บ ไวไ ด
นานประมาณ 3-10 วัน
สวนที่ 3 รูปลักษณภายนอกของมะมวง
จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกมะมวง ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลักษณภายนอกของมะมวง ที่เหมาะสํ า หรั บ การ
นําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี ในที่นี้กลาวเฉพาะมะมวงอกรอง โดยมีรูปลักษณดังนี้
ผิวมีนวลขางแกมอาจเปลี่ยนเปนสีเหลือง อกอวนกลม ผลจมน้ํา ใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเสียงดังแปกๆ ผิวมีจุดกระสีน้ําตาล
ขั้วจะมีสีน้ําตาลไหมเกือบดํา สีผลมีสีเขม ประการสุดทายยางที่ขั้วจะมีสีขาวใสๆ
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สวนที่ 4 รูปลักษณภายนอกของทุเรียน
จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกทุเรียน ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลักษณภายนอกของทุเรียน ที่เหมาะสํ า หรั บ การ
นําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี ในที่นี้กลาวเฉพาะทุเรียนหมอนทอง โดยมีรูปลักษณดังนี้ ขั้วผลสากเป น ทรายสี อ อก
น้ําตาล ปากปลิงจะพองโตเห็นชัดเจน ตัดปลิงจะเห็นน้ําใสๆ ไมขนเหนียวและเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน รอยตัดปลิงระหวางแกน
กับเปลือกจะเปนวงแหวนสีเหลือง สีเปลือกเปลี่ยนสีจากเขียวเปนสีเขียวปนน้ําตาล ปลายหนามเริ่มแหงจะออกสีน้ําตาลเขม
รองพูเปนรอยแยกเห็นชัดเจนและมีสีน้ําตาลปนเหลือง บีบปลายหนาม 2 หนามเข า หากั น จะยื ด หยุ น เหมือ นสปริ ง สี ผ ล
ดานบนมีลักษณะมันและแหง ประการสุดทาย ทุเรียนที่ตัดตอนแกจะทิ้งไว 3-5 คืนก็จะสุกพรอมทานซึ่งจะมีกลิ่นหอม
สวนที่ 5 รูปลักษณภายนอกของสับปะรด
จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกสับปะรด ไดผลสรุปเกีย่ วกับรูปลักษณภายนอกของสับปะรด ที่เหมาะสําหรับการ
นําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี สับปะรดที่เก็บมาแลวมันจะไมสามารถสุกไดมากกวา เดิ มอี ก แล ว ดั งนั้ น จึงต อ งเลื อ ก
สับปะรดที่สุกแลวจริงๆเทานั้นที่จะนํามารับประทาน โดยมีรูปลักษณ ดังนี้
การดมกลิ่นจะมีกลิ่นหอมหวาน ขั้วของสับปะรดซึ่งเปนทอลําเลียงอาหารจะมีรอยจีบเล็กรอบขั้ ว สี ข องสั บ ปะรดจะมีสี
เหลืองทองแตอาจมีบางสายพันธุเวลาสุกก็ยังมีสีเขียวอยู หรือใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเ สี ยงดั งแปะๆ ประการสุ ด ท า ยดู ที่ ต าของ
สับปะรดตาจะเปดกวาง
สวนที่ 6 รูปลักษณภายนอกของกลวย
จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกกลวย ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลักษณภายนอกของกลวย ที่เหมาะสําหรับการนําไป
รับประทานใหอรอย มีรสชาติดี ในที่นี้กลาวเฉพาะกลวยหอม โดยมีรูปลักษณดังนี้
กลวยหอมในประเทศไทย มีอยู 2 ชนิด คือกลวยหอมทองและกลวยหอมเขียว ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีลักษณผ ลคล า ยกั น และ
ขนาดใกลเคียงกัน แตจะแตกตางกันทีล่ ักษณะของลําตนและกลวยหอมทองจะเริ่มสุกและรับประทานไดเมื่อผลเริ่มเปลี่ยนเปน
สีเหลือง สวนกลวยหอมเขียวจะสุกรับประทานได ข ณะที่ ผ ลยั งเขี ยวอยู ระยะเวลาตั้ งแต อ อกปลี จนถึ งเก็ บ เกี่ ยวใช เ วลา
ประมาณ 45 วัน การตัดปลีของกลวยตองตัดใหหางจากตีนเตาประมาณ 6-7 นิ้ว เพื่อปองกันไมใหแกนในของหวีลา งๆมีสีดําซึง่
ดูไมสวยงาม กลวยหอมมีเนื้อนุมเหนียวและมีกลิน่ หอม โดยมีหลักการสังเกตรูปลักษณภายนอกที่เปนดัช นีบงชี้ความแก ดูจาก
ผลกลวยวาในหวีสุดทายที่อยูใกลตีนเตามากที่สุดจะมีลักษณะกลมมีเหลี่ยมนอยและสีผลจะจางลงกวาเดิม
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1.รูปลักษณภายนอกของสมโอ โดยมีหลักการสังเกตรูปลักษณภายนอกที่เปนดัช นีบงชี้ความแก ดูจากตอมน้ํามันขยาย
ใหญขึ้น มีน้ําหนักมาก สีคอนขางเหลือง กนนิ่ม หลังจากเก็บเกี่ยวแลวสามารถเก็บไวไดนานประมาณ 1 เดือน
2. รูปลักษณภายนอกของแตงโม จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกแตงโม ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลักษณภายนอก
ของแตงโม ที่เหมาะสําหรับการนําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี โดยมีรูปลักษณดังนี้
ดูจากผิวเปลือกที่มีสีเขียวเข็ม เกลี้ยง ลายเสนชัดสวยและเสนลายมาตอกันที่กนเปนวงกลมขนาดเล็ ก หนวดหรื อ มือ เกาะที่
ใกลๆผลมากที่สุดจะเริ่มแหงมีสีน้ําตาล รอบขั้วมีรอยขาวๆเปน วงกลมขนาดเล็ ก ลง หรื อ ใช นิ้ วดี ด ที่ ผ ลจะมีเ สี ยงดั งแปะๆ
สุดทายลูกที่มีขนาดเทากันตองเลือกลูกที่มีน้ําหนักมากกวาเพราะจะผลที่มีเนื้อแนน หลังจากเก็บเกี่ยวแลวสามารถเก็ บ ไวไ ด
นานประมาณ 3-10 วัน
3. รูปลักษณภายนอกของมะมวง จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกมะมวง ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลักษณภายนอก
ของมะมวง ที่เหมาะสําหรับการนําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี ในที่นี้กลาวเฉพาะมะมวงอกรอง โดยมีรูปลักษณดังนี้ ผิว
มีนวลขางแกมอาจเปลี่ยนเปนสีเหลือง อกอวนกลม ผลจมน้ํา ใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเสียงดังแปกๆ ผิวมีจุดกระสีน้ําตาล ขั้วจะมีสี
น้ําตาลไหมเกือบดํา สีผลมีสีเขม ประการสุดทายยางที่ขั้วจะมีสีขาวใสๆ
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4. รูปลักษณภายนอกของทุเรียน จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกทุเรียน ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลั ก ษณภ ายนอก
ของทุเรียน ที่เหมาะสําหรับการนําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี ในที่นี้กลาวเฉพาะทุเรียนหมอนทอง โดยมีรูปลักษณดังนี้
ขั้วผลสากเปนทรายสีออกน้ําตาล ปากปลิงจะพองโตเห็นชัดเจน ตัดปลิงจะเห็นน้ําใสๆ ไมขนเหนียวและเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน
รอยตัดปลิงระหวางแกนกับเปลือกจะเปนวงแหวนสีเหลือง สีเปลือกเปลี่ยนสีจากเขียวเปนสีเขียวปนน้ําตาล ปลายหนามเริ่ม
แหงจะออกสีน้ําตาลเขม รองพูเปนรอยแยกเห็นชัดเจนและมีสีน้ําตาลปนเหลื อ ง บี บ ปลายหนาม 2 หนาม เข า หากั น จะ
ยืดหยุนเหมือนสปริง สีผลดานบนมีลักษณะมันและแหง
5. รูปลักษณภายนอกของสับปะรด จากการสัมภาษณเ ชี่ ยวชาญในการปลู ก สั บ ปะรด ได ผ ลสรุ ป เกี่ ยวกั บ รู ป ลั ก ษณ
ภายนอกของสับปะรด ที่เหมาะสําหรับการนําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี สับปะรดที่เก็บมาแลวมันจะไมสามารถสุกได
มากกวาเดิมอีกแลว ดังนั้นจึงตองเลือกสับปะรดที่สุกแลวจริงๆเทานัน้ ที่จะนํามารับประทาน โดยมีรูปลักษณ ดังนี้ การดมกลิ่น
จะมีกลิ่นหอมหวาน ขั้วของสับปะรดซึ่งเปนทอลําเลียงอาหารจะมีรอยจีบเล็กรอบขั้ว สีของสับปะรดจะมีสีเหลืองทองแตอาจมี
บางสายพันธุเวลาสุกก็ยังมีสีเขียวอยู หรือใชนิ้วดีดที่ผลจะมีเสียงดังแปะๆ ประการสุดทายดูที่ตาของสับปะรดซึ่งตาจะเปด
6. รูปลักษณภายนอกของกลวย จากการสัมภาษณเชี่ยวชาญในการปลูกกลวย ไดผลสรุปเกี่ยวกับรูปลักษณภายนอกของ
กลวย ที่เหมาะสําหรับการนําไปรับประทานใหอรอย มีรสชาติดี ในที่นี้กลาวเฉพาะกลวยหอม โดยมีรูปลักษณดังนี้ กลวยหอม
ในประเทศไทย มีอยู 2 ชนิด คือ กลวยหอมทองและกลวยหอมเขียว ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีลกั ษณะผลคลายกันและขนาดใกลเคียง
กัน แตจะแตกตางกันที่ลักษณะของลําตนและกลวยหอมจะเริ่มสุกและรับประทานไดเมื่อผลเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลือง สวนกลวย
หอมเขียวจะสุกรับประทานไดขณะที่ผลยังเขียวอยู ระยะเวลาตั้งแตออกปลีจนถึงเก็บเกี่ยวใชเวลา ประมาณ 45 วัน การตัดปลี
ของกลวยตองตัดใหหางจากตีนเตา ประมาณ 6-7 นิ้ว เพื่อปองกันมิใหแกนในของหวีลางๆมีสีดําซึ่งดูไมสวยงาม กลวยหอมมี
เนื้อเหนียวนุมและมีกลิน่ หอม โดยมีหลักการสังเกตรูปลักษณภายนอกที่เปนดัชนีบง ชี้ความแก ดูจากผลกลวยวาในหวีสุดทายที่
อยูใกลตีนเตามากที่สุดจะมีลักษณะกลมมีเหลี่ยมนอยและสีผลจะจางลงกวาเดิม
ขอเสนอแนะ
อธิบายถึงการนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน หรือขอเสนอแนะปญหาที่พบในการวิจัย เพื่อนําไปใชในการวิจัย
ครั้งตอไป ประโยชนในการนําผลการวิจัยไปปรับใชไดจริงหรือนําไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เปนตน
เอกสารอางอิง
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิท์ างการในวิชาฟสิกส 1
โดยการสอนแบบการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
วิชาญ เลิศลพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: wichan.le@ssru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการในวิช าฟ สิ ก ส 1ของ
นักศึกษาฟสิกสช ั้นปที่1 สาขาฟสิกสประยุกตที่ไดรับการสอน โดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาโดยจุดประสงค เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสกิ สชนั้ ปที่
1 สาขาฟสิกสประยุกตที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
เรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชนั้ ปที่1 สาขาฟสิกสประยุกตที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรู
เทียบกับเกณฑ 66 คะแนนประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาฟสิกสช ั้นปที่ 1 สาขาฟสิกสประยุกตกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบวา 1).นักเรียนที่ไดรับการวางเงื่อนคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันโดยหลังวางเงื่อนไขนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมสูงกวากอนการวางเงื่อนไข 2).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสช ั้นปที่1 สาขาฟสิกสประยุกตที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัด การ
เรียนรูเทียบกับเกณฑ 66 คะแนนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 66 คะแนน
คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการในวิชาฟสิกส 1, การสอนแบบการสรางเงื่อนไขใน
การจัดการเรียนรู
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Changes in Learning Behavior and Achievement in Physics I via Creating
Conditions of Learning Management, Suan Sunandha Rajabhat University
Wichan Lertlop
Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
Email: wichan.le@ssru.ac.th

Abstract
This research is to study the changing learning behavior and achievement in Physics I. The
students were taught by creating the conditions for learning. Education, behavior change studies in the
School of Physics, first year students in a physics class, academic year 2017, had been taught by creating
the conditions for learning and educational achievement compared with the 66 points. The research
found that 1) Students who had put the knot before and after learning having different behavior than
the students had put a condition before the condition, 2) the student’s achievement applications taught
by creating the conditions for learning was higher, compared with 66 basis points.
Keywords: changing learning behavior and achievement in Physics I, creating the conditions for learning
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บทนํา
การดํารงชีวิตอยูในโลกในอนาคตจําเปนตองรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะชีวิตในปจจุบันและอนาคตตอง
พึ่งเทคโนโลยี และเทคโนโลยีตองอาศัยวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานหลัก ดังนั้นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว สุภาสินี สุภธีระและคณะ (2533 : 1) ไดกลาวไววา ประเทศตาง ๆ
ในโลกที่ได มีการพัฒนาประเทศ จนมีความกาวหนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็เนื่องมาจากประเทศต า ง ๆเหล า นั้ น
ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง
เศรษฐกิจ ทั้งทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ ตลอดจนดานการจัดการ และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ก็
เปนปจจัยชี้ขาดที่สําคัญของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือ งและการทหาร ยิ่ งกวา ความสํ า คั ญ ความอุ ด มสมบู ร ณข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนของประชากร และความยิ่งใหญข องดินแดน
วิทยาศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ในโลกยุคปจจุบันอยางยิ่ง องคความรูตางๆดานวิทยาศาสตรที่มนุษยสรางขึ้น คนพบขึ้นลวนนําไปใชประโยชนในดานต า งๆ
ไมวาในแงการผลิตอาหาร ยารักษาโรคหรือดานการอุตสาหกรรม ในดานการผลิตอาหารเนื่องจากประชากรนับวันจะมีมากขึน้
ทําใหอาหารที่ผลิตแบบธรรมชาติอาจจะไมพอในการเลี้ยงประชากรโลก จึงตองใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโลยีในการ
พัฒนาผลผลิต โดยเรงการเจริญเติบโต เพิ่มสารอาหาร หรืออาจมีการคัดเลือกพันธุ หรือเปลี่ยนแปลงพันธุโดยการตัดตอ
ยีนสเพื่อใหไดผลผลิตที่เปนไปตามความตองการ ดานยารักษาโรค ปจจุบันมีโรคแปลกเกิดขึ้นมากมาย จึงต อ งนํ า ความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาตัวยาที่มีความเหมาะสมกับโรค หริอแมแตในดานการอุตสาหกรรม หากเรา
ตองการประดิษฐสิ่งของเพื่ออํานวยความสะดวกเราจะตองนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเป น ฐานในการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม จึงมีค วามจํา เป น อย า งยิ่ งในการส งเสริ มให สั งคมไทยเป น สั งคมของการเรี ยนรู ท างด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาการจัดอันดับความเขมแข็งของประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย บรอน (Braun)และ
คณะในป 1995 ก็พบวาประเทศไทยอยูในอันดับที่ 48 จาก 50 ประเทศในโลก และวิช าที่ ไ ทยอ อ นที่ สุ ด คื อ คณิต ศาสตร
ฟสิกส เคมีวิเคราะห และเทคโนชีวภาพ นอกจากนี้ รายงานผลการประเมินผลคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรี ยนทั่ ว
ประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตรต่ํามาก
การออกแบบการเรียนรูจะตองใหเหมาะสมกับผูเรียน และสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรี ยนรู คื อ กระตุ น การ
ตอบสนองตอผูเรียน และมีความหลากหลายและพรอมที่จะใหผูเรียนไดเรียนขณะที่เกิดความสนใจการเรียนรูระหวางผูเ รี ยน
และผูสอนตองมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและมีปฏิสัมพันธกัน (วิชัย วงษใหญ. 2542 : 22) การจะทําให สั งคมไทย
เปนสังคมของการเรียนรูท างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมควรอยางยิ่งที่ตองมีการจัดการศึกษาที่ดีเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของผูเรียน รวมทั้งสนองรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนดวย
ประเด็ น ป ญ หาที่ พ บบ อ ย นั ก ศึ ก ษาสาขา
ฟสิกสประยุกตไมคอยตั้งใจเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดี จึงสมควรตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู เปนที่ทราบกัน
ดีวาการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนแมจะทําดวยความตั้งใจดีเพียงใด ก็ไมสามารถทําใหผูเรียนเกิ ด การเรี ยนรู ไ ด ห าก
ผูเรียนไมมีความพรอมในการเรียน ไมตั้งใจเรียนอยางจริงจัง จึงนาจะหาวิธีการที่จะทําใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรู ซึ่ง
จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงในเรื่องที่เรียน การเรียนรูในสิ่งที่เรามีประสบการณมาแลวจะทําใหสามารถเรียนรูไ ด งา ย
หากใหผูเรียนศึกษาเรือ่ งราวในเรื่องมากอน กอนที่ครูผูสอนจะบรรยายนาจะทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไ ดดี แตการที่ผูเรียนจะ
ศึกษามากอนนั้นจะตองมีการสรางเงื่อนไขที่เปนแรงจูงใจให ศึ ก ษาก อ น ดั งนั้ น ผู วิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลง
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พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการในวิชาฟสกิ ส 1 ของนักศึกษาฟสกิ สชั้นปที่1 สาขาฟสกิ ประยุกตที่ไดรับการสอนโดย
การสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรู
วัตถุประสงคของโครงการวิจยั
1.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนในการเรียนวิชาฟสกิ ส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสกิ ป
ระยุกตที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงือ่ นไขในการจัดการเรียนรู
2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสิกประยุกตที่ไดรับ
การสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูเ ทียบกับเกณฑ 66 คะแนน
วิธ ีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาฟสกิ สชั้นปที่1สาขาฟสิกประยุกตกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปการศึกษา 2560
เครื่องมือ
1.แบบบันทึกการสังเกต
2.วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธ ีการดําเนินการ
1.สังเกตพฤติกรรมการสนใจเรียนการเขาชั้นเรียนขณะเรียนของนักศึกษาเปนระยะเวลา 2 สัปดาห
2.สัปดาหที่3แจงเงื่อนไข อธิบายทําความเขาใจกับนักศึกษาวาจะมีการประเมินผลการเรียนรวมกับประเด็นตอไปนี้
1)จะใหคะแนนการเขาชัน้ เรียน
2)การเตรียมตัวมาเรียนโดยครูสังเกตความถูกตองที่นกั ศึกษาพูด ดูความถูกตอง
3) ความกระตือรือรนในการตอบ
4)ดูความคิดในการนําเรื่องทีเ่ รียนไปใชประโยชน
5)การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหา จะมีการใหคะแนนบวกตามความเหมาะสมแต
ละดาน จากคะแนนสูงสุดเทากับ 5คะแนนนักเรียนสามารถดูคะแนนการเรียนในแตละครั้งได
3.ทําตารางการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ บันทึกคะแนนการเขาชั้นเรียน การเตรียมตัวมาเรียน ความกระตือรือรนใน
การตอบ ดูความคิดในการนําเรื่องที่เรียนไปใชประโยชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
4.ดําเนินการบันทึกการเขาชัน้ เรียน บันทึกความถูกตองของมโนทัศน บันทึกการมีสวนรวมในการตอบคําถามความ
กระตือรือรนในการตอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆทีเ่ กี่ยวของกับเนื้อหาดูความคิดในการนําเรื่องที่เรียนไปใชประโยชน
ตั้งแตสปั ดาหที่ 4 เปนตนไปจนครบ 15 สัปดาห
5. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนในการเรียนวิชาฟสกิ ส 1 ของนักศึกษาฟสกิ สชั้นปที่1 สาขาฟสกิ ประยุกตระหวาง
กอนและหลังไดรบั การสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรู
7.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาฟสกิ ส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสกิ ประยุกตที่
ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูเ ทียบกับเกณฑ 66 คะแนน
การวิเคราะหขอมูล
1.เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนในการเรียนวิชาฟสกิ ส 1 ของนักศึกษาฟสกิ สชั้นปที่1 สาขาฟสกิ สประยุกตระหวาง
กอนและหลังไดรบั การสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูโดยใช คาเฉลี่ย
2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาฟสกิ ส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสกิ สประยุกตที่
ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูเ ทียบกับเกณฑ 66 คะแนนโดยใช คาเฉลี่ย
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ผลการวิจัย
สังเกตพฤติกรรมการสนใจเรียนการเขาชั้นเรียนขณะเรียนของนักศึกษาเปนระยะเวลา 2 สัปดาห
1. เชิงคุณภาพ
1)การเขาชัน้ เรียน -มาตรงเวลา
2)การเตรียมตัวมาเรียนโดยครูสังเกตความถูกตองที่นกั ศึกษาพูด ดูความถูกตอง
-นักศึกษาเคยชินกับการถูกบอกไมมีการคนความากอนเรียน
3) ความกระตือรือรนในการตอบ
-นักศึกษาไมคอยมีความกระตือรือรนในการเรียนเทาที่ควร
-นักศึกษาจะเรียบรอยไมคอ ยพูดมากนัก
-การเรียนก็จะรับฟงเปนสวนใหญ
4)ดูความคิดในการนําเรื่องทีเ่ รียนไปใชประโยชน
-ไมคอยมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
5)การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
-มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหวางเรียนนอย สังเกตพฤติกรรมการสนใจเรียนการเขาชั้นเรียน
ขณะเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนจบภาคเรียน
2. เชิงคุณภาพ
1)การเขาชัน้ เรียน
-มาตรงเวลามากขึน้
2)การเตรียมตัวมาเรียนโดยครูสังเกตความถูกตองที่นกั ศึกษาพูด ดูความถูกตอง
-นักศึกษามีการคนความากอนเรียน
3) ความกระตือรือรนในการตอบ
-นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น
-การเรียนก็จะมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึน้
-นักเรียนจะพูดมากขึน้
4)ดูความคิดในการนําเรื่องทีเ่ รียนไปใชประโยชน
-มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการนําไปใชประโยชน
5)การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
-มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหวางเรียน
3. เชิงปริมาณ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชนั้ ปท1ี่ สาขาฟสิกสประยุกต
ระหวางกอนและหลังไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรู
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กอนเรียน

คนที่

การเขาชั้น
เรียน

การเตรียม
ตัวมาเรียน

ความ
กระตือรือรนใน
การตอบ

การ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ตางๆที่
เกี่ยวของกับ
เนื้อหา

3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
4
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2

คนที่ 1
4
คนที่ 2
4
คนที่ 3
4
คนที่ 4
4
คนที่ 5
4
คนที่ 6
4
คนที่ 7
4
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 13.57 คะแนน
หลังเรียน

รายชื่อ

การเขาชั้น
เรียน

การเตรียม
ตัวมาเรียน

คนที่ 1
4
คนที่ 2
4
คนที่ 3
4
คนที่ 4
4
คนที่ 5
3
คนที่ 6
4
คนที่ 7
3
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 18.14 คะแนน

4
4
3
4
3
4
3

ดูความคิดใน
การนําเรื่องที่
เรียนไปใช
ประโยชน

ผลรวมคะแนน
เต็ม 20 คะแนน

3
2
1
1
1
1
1

16
14
12
14
13
13
13

การ
แลกเปลี่ยน ดูความคิดใน ผลรวม
ความ
ความคิดเห็น การนําเรื่อง คะแนน
กระตือรือรน
ตางๆที่
ทีเ่ รียนไปใช
เต็ม
ในการตอบ
เกี่ยวของกับ ประโยชน 20คะแนน
เนื้อหา
4
4
4
20
4
4
4
20
3
4
3
17
4
4
4
20
3
3
3
15
4
4
4
20
3
3
3
15

คะแนนพฤติกรรมการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปท1ี่ สาขาฟสกิ สประยุกตระหวางกอน
และหลังไดรบั การสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูพ บวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 13.57143 คะแนนและคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน 18.14286 คะแนน นั่นคือ คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสิกสประยุกต
ที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูเทียบกับเกณฑ 66 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
คนที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7

ผลรวมคะแนนสอบ
จากคะแนนเต็ม100คะแนน
89
82
75
76
72
78
73
77.85714
5.488392

ผลการทดสอบปรากฏวา นักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสิกสประยุกตที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการ
จัดการเรียนรูมคี ะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 77.85714คะแนนซึ่งสูงกวาเกณฑทตี่ ั้งไว 66 คะแนน
สรุปผลการวิจัย
1.สังเกตพฤติกรรมการสนใจเรียนการเขาชั้นเรียนขณะเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนจบภาคเรียน
1) เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย
-เขาชั้นเรียนตรงเวลามากขึ้น
-นักศึกษามีการคนความากอนเรียน
-นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น
-การเรียนก็จะมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึน้
-นักเรียนจะพูดมากขึน้
-มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการนําไปใชประโยชน
-มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหวางเรียน
2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสิกส
ประยุกตที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรู นักเรียนที่ไดรับการวางเงื่อนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ดีขึ้น
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสิกสชนั้ ปที่1 สาขาฟสิกส
ประยุกตที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูเทียบกับเกณฑ 66 คะแนน นักเรียนทีไ่ ดรับการวางเงื่อน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ 66 คะแนน
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อภิปรายผลการวิจัย
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย
-มาตรงเวลามากขึน้ นัน้ เพราะเปนขอตกลงและคือแสดงทาทีการใหคะแนนอยางจริงจัง นักศึกษาเกรงวาจะมีผลตอ
เกรด ประกอบครูก็ย้ําตลอดและวาไมควรสาย
-นักศึกษามีการคนความากอนเรียน เนือ่ งจากครูตั้งคําถามและใหคะแนนตลอดกับนักศึกษาทีต่ อบได
-นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น การเรียนก็จะมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึน้ เปนผลจากที่ครูให
คะแนนคนที่มสี วนรวม
-มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการนําไปใชประโยชนเพราะครูกดดันใหคิดใหเวลาในการคิดรวมทั้งใหคะแนนกับ
คนที่ตอบไดหรือเสนอแนวคิดทีน่ าสนใจ
เชิงปริมาณ
นักศึกษาที่ไดรับการวางเงื่อนคะแนนพฤติกรรมกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันโดยหลังวางเงื่อนไขนักเรียนมี
คะแนนพฤติกรรมสูงกวากอนการวางเงือ่ นไข เปนธรรมชาติของนักศึกษายอมเกรงผลกระทบที่จะเกิดเชนไดคะแนนนอยอัน
เนื่องจากพฤติกรรมของตนเอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส 1 ของนักศึกษาฟสกิ สชั้นปที่1 สาขาฟสิกสประยุกตที่ไดรับการสอน
โดยการสรางเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูเ ทียบกับเกณฑ 66 คะแนนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา66คะแนนทั้งนี้
เพราะนักเรียนไดรบั แรงผลักดันใหตองเรียนรูอยางจริงจังทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ

1.ผูสอนตองกระตุน ย้ําบอยๆเพื่อใหนักศึกษาตระหนักในเงื่อนไขที่ตกลงกันไว
2.ผูสอนตองทําแบบประเมินทีช่ ัดเจนคลองตัวในการบันทึกและใหคะแนนใหนกั ศึกษาเห็นการบันทึก
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพของน้าํ ทิ้งจากโรงอาหารกอนการบําบัด เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ําทิ้ง
จากโรงอาหารหลังการบําบัด มหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ในการศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาวคณะผูวิจัยไดสรางระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นในโรงอาหารโรงเรียนโสต
ศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผลการวิจัยพบวา
1. คุณภาพของน้ํากอนการบําบัดมีดัชนีวัดคุณภาพน้าํ 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี โปรตีน(โนโตรเจน)และ
น้ํามันและไขมัน เทากับ4.71,59.70 mg/L ,335.00 mg/L,2.24 mg/L และND**mg/L ตามลําดับคาดังกลาวมีคาความเปน
กรด – เบส(pH) , คาบีโอดี(Biochemical Oxygen Demand:BOD) และคาซีโ อดี (Chemical Oxygen Demand:COD)ไม
เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)เรื่องกําหนดคุ ณลั ก ษณะ
ของน้ําทิ้งระบบออกจากโรงงาน
2. คุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดมีดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี โปรตีน(โนโตรเจน)
และน้ํามันและไขมัน เทากับ8.50, 7.70 mg/L , 38.48 mg/L, 0.37 mg/L และ 0.25 mg/L ตามลําดับคาดังกลาวเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประเภท ค)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)เรื่ อ งกํ า หนดคุ ณลั ก ษณะของน้ํ า ทิ้ ง
ระบบออกจากโรงงาน
คําสําคัญ : ระบบบําบัดน้ําเสีย
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An Appropriate Waste Water Treatment System Management in
Thungmahamek School for the Deaf
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Abstract
The objective of the research is to study the quality of waste water from the school’canteen
before and after the treatment in order to use the results of the research to develop the waste water
treatment and adapt to use in school’s canteen at Thungmahamek school for the deaf, bureau of special
education administration, office of the basic education commission, ministry.
These are the results of the study
1. The quality of the water prior to treatment with 5 indicators of water quality is the pH, BOD,
COD, proteins (Nova estrogen) and oils, and fats were, 4.71, 59.70 mg / L, 335.00 mg /. L, 2.24 mg / L and
ND ** mg / L respectively, with values such as acid - base (pH), BOD (Biochemical Oxygen Demand: BOD)
and COD (Chemical Oxygen Demand: COD) is not in accordance with the Ministry of natural Resources
and environment. Standards regulating sewage from buildings and some certain size (Class C) and the
Ministry of Industry No. 2 (2539), the defining feature of the sewage system from the factory.
2. The quality of the treated water at a water quality index is up 5 pH BOD, COD, proteins (Nova
estrogen) and oils and fats were 8.50, 7.70 mg / L, 38.48 mg. / L, 0.37 mg / L and 0.25 mg / L,
respectively, according to the Ministry of natural Resources and environment. Standards regulating sewage
from buildings of a certain size (Class C) and the Ministry of Industry No. 2 (2539), is the defining feature of
the sewage system from the factory.
Key word:

waste water treatment system management
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บทนํา
น้ํา เป น ป จจัยสํา คั ญ ในการอุ ป โภค และบริ โ ภคของสิ่ งมีชี วิต ไมวา จะเป น คน สั ต ว หรื อ พื ช ลวนตองใช
น้ําดวยกันทั้งสิ้นแตการใชน้ําของคนจะทําใหเกิดการเสื่อมคุณภาพของน้ํามากกวาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดังสัดสวนของปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรียของน้ําเสียจากแหลงชุมชนซึ่งสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ
70 (สํานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ, 2543,หนา 23) ดังนั้นคนซึ่งทําใหน้ําเสื่อมคุณภาพ จึงควรหาทางบําบัดน้ํา
ใหมีคุณภาพดีข ึ้นดังเดิม จึงจะทําใหเกิดความสมดุลธรรมชาติ โดยเฉพาะในสภาพปจจุบันซึ่งมีปญหาภัยแลงมากกวาทุกปทผี่ า น
มาดังปรากฏในขาวจากหนังสือพิมพ มติ ช น(24 กุ มภาพั น ธ 2552,หน า 8)ที่ ส รุ ป ได วา บางพื้ น ที่ ต อ งมีก ารซื้ อ น้ํ า เพื่ อ ใช ใ น
การเกษตรกรรม ดังนั้นการศึกษาเรื่องการบําบัดน้ําเสียจึงเปนสิ่งสําคัญที่สถานศึกษาไมควรมองขามในการปลูกฝงใหนักเรียน
ไดมีจิตสํานึกในการใชและดูแลน้ํา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญ ญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ,2545,หนา13)หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึ ก ษา มาตราที่ 23 การจัด การศึ ก ษาทั้ งการศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา และในขอที่ 2 ที่วาความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมทั้ง
ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย า ง
สมดุลยั่งยืน เนื่องจากน้ําถูกใชไปในทุกๆที่ รวมทั้งในสถานศึกษาซึ่งจะมีการใชน้ําในทุกๆกิจกรรม เชน การทํ า ความสะอาด
สถานที่ การดื่ม การกิน การปรุงอาหาร การรดน้ําตนไม และอื่นๆ ทําใหเกิดปญหามลภาวะทางน้าํ ในสถานศึกษาไดถา ไมมีการ
บําบัดน้ําที่ใชแ ลวใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่งการบําบัดน้าํ ที่ผานการใชงานแลวจะทําใหเราสามารถนําน้ํากลับมาใชใน
กิจกรรมอื่นๆไดอีก ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล(ยิ่งลักษณ ชินวัตร,2554,หนา1และ20)ที่สรุปไดวาใหมีการบริหาร
จัดการน้ําในระดับประเทศและชุมชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษดานสิ่งแวดลอมโดยสรางระบบบําบัดน้าํ เสีย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกทําการสํารวจคุณภาพของน้ําในสถานศึกษาโดยมุ ง
ศึกษาที่โรงอาหารในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ ซึ่งเปนโรงเรียนสอนนักเรียนที่บกพรองทางการไดยินตั้งแตระดับอนุบาล 1
ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีนักเรียนอยูในสถานศึกษาตลอดเวลาเพราะมีทั้งนักเรียนประจําและไปกลับ อีกทั้งยังเปดสอน
การทําอาหารเพื่อเปนวิชาชีพ แกนักเรียน ทําใหโ รงอาหารในสถานศึกษามีการทําความสกปรกในรูปสารอินทรียมากกวาสวน
อื่นของสถานศึกษา ดังขอคนพบในงานวิจัยของสนอง ทองปาน(สนอง ทองปาน, 2549) ที่สรุป ได วา ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ยที่
สรางขึ้นในโรงเรียนขยายโอกาสสามารถบําบัดน้ําในโรงอาหารโรงเรียนใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กาํ หนดได แต
เนื่องจากสภาพโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆมีลักษณะแตตางกันในหลายๆประการ เชน การใชโรง
อาหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีการใช 3 ครั้งสําหรับนักเรียนในสถานศึกษาเพราะมีบุคลากรอยูในสถานศึกษาตลอดทั้งวัน
ระเบียบวินัยในการกําจัดเศษอาหารของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส และนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆก็เป น
อีกปจจัยหนึ่งที่มีความแตกตางกัน เปนตน ดังนั้นการใชนา้ํ ในสถานศึกษาทั้งสองแหงจึงมีความแตกตางกันเชนการลางจานของ
โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆจะลางน้ําในอางจํานวน 5 อางไมไดลางน้ําไหลเหมือนสถานศึกษาอื่นเปนตน(สุขมุ เหลาจิรอังกูร
,การสัมภาษณสวนบุคคล,9 มิถุนายน 2557) ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการสํารวจสภาพโดยทั่วไปของสถานศึกษาในโรงเรี ยน
โสตศึกษาทุงมหาเมฆวามีลักษณะเชนไร เพื่อนําไปตอยอดองคความรูเดิมจากที่ ดร. สนอง ทองปานไดศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาส และทําการสรางบอบําบัดน้าํ เสียที่เหมาะสมแกสถานศึกษา โดยพิจารณาตามคาพารามิเตอร 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอ
ดี คาซีโอดี ปริมาณโปรตีน(ไนโตรเจน) และน้ํามันและไขมัน (สนอง ทองปาน,2550,หนา44) ใหไดมาตรฐานกอนนําไปใชงาน
ดานอื่นๆในสถานศึกษา เชน นําไปใชในการรดตนไม โดยผูวิจัยเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชี วภาพแบบไมใ ช
ออกซิ เ จน ชนิ ด ถั งหมัก แบบใช ตั วกลาง(Anaerobic Filter) ของดร. สนอง ทองปาน (สนอง ทองปาน,2550,หน า
46) เป น ระบบบํา บั ด น้ํา เสี ยในโรงเรี ยนทั้ งนี้ เ พราะระบบบํา บั ด น้ํา เสี ยดั ง กล า วส า มา ร ถ บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย ไ ด อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพดั งรายงานผลการศึ ก ษาเรื่ อ งระบบบํา บั ด น้ํา เสี ยที่ เหมาะสมในสถานศึกษา:แหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร(สนอง ทองปาน, 2550,หนา44) อีกทั้งยังมีราคาคาใชจายนอยและ
ประหยัดพื้นที่การกอสราง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ําทิ้งจากโรงอาหารกอนการบําบัดเพื่อนําขอมูลมาใชใน การพัฒนาระบบบํ า บั ด น้ํ า
เสียที่เหมาะสมกับโรงอาหารในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ําทิ้งจากโรงอาหารหลังการบําบัดเพือ่ นําขอมูลมาใชใน การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่เหมาะสมกับโรงอาหารในโรงเรียนโสตศึก ษาทุ งมหาเมฆ สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สมมติฐานการวิจัย
1. น้ํ า ทิ้ งจากโ ร งอ า ห า ร ข อ งโ ร งเ รี ย น โ ส ต ศึ ก ษา ทุ  ง มห า เ มฆ สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีดัชนีวัดคุณภาพน้าํ 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี
ปริมาณโปรตีน(โนโตรเจน)และน้ํามันและไขมัน ไมผานเกณฑมาตรฐาน
2. น้ําทิ้งจากโรงอาหารของโรงเรี ยนโสตศึ ก ษาทุ งมหาเมฆ สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผานการบําบัดโดยใชวิธีการทางชี วภาพแบบไมใ ช อ อกซิ เ จน
ชนิ ด ถั งหมัก แบบใช ตั วกลาง(Anaerobic Filter) มีดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี โปรตีน(โนโต
รเจน)และน้ํามันและไขมัน ผานเกณฑมาตรฐาน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) เพื่อพัฒนาระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ยที่ เ หมาะสม
สําหรับโรงอาหารในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี การศึกษาคุณภาพของน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาขึ้นดังนี้
1. สํารวจตรวจสอบขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับโรงเรียนที่เปนปจจุบันเพื่อนํามาประกอบ การพิจารณาปริมาณน้ําทิ้ง
ในโรงอาหารในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กอนการบําบัดตามคาดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี ปริมาณโปรตี น (โนโต
รเจน)และน้ํามันและไขมัน
2. นําน้ําเสียกอนการบําบัดมาทําการทดลองบําบัดโดยระบบบําบัดน้าํ เสียจําลองเพื่อศึกษาหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแกระยะเวลาการบําบัดน้ําเสียเพื่อนํามาใชคํ า นวณขนาดและ
ปริมาตรของระบบบําบัดน้ําเสียและหาประสิทธิภาพการบําบัดตามคาดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 5 คา คือ คาพีเอช,
คาบี โ อดี ,
คาซีโอดี, ปริมาณโปรตีน(โนโตรเจน)และน้ํามันและไขมัน
3. นําผลขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการบําบัดน้ําเสียเพื่อนํามาใชคํานวณขนาดและปริมาตรของระบบบําบัดน้ํ า เสี ย
และหาประสิทธิภาพการบําบัดตามคาดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี, คาซีโอดี, ปริมาณโปรตีน(โนโตรเจน)
และน้ํามันและไขมัน มาปรับแกไขพิมพเขียวกอนนํามาสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับโรงอาหารในโรงเรียนโสตศึกษา
ทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทําการset
up ระบบบําบัดใหมีประสิทธิภาพการบําบัดสูงสุด
4. ศึกษาคุณภาพของน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาขึ้นโดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเสียเพื่อนํามาทําการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําจากตําแหนงที่ศึกษา 2 แหงคือจุดน้ําเขาระบบ(Influent) และจุดน้ําออกจากระบบ(Effluent) การเก็ บ
ตัวอยางทั้งหมดเก็บดวยวิธีการเก็บแบบจวง(grab sampling)
5. ระยะเวลาในการเก็บตัวอยางจะกระทําสัปดาหละ 3 ครั้ง คือในวันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 2 ชวงเวลา
คือเชา 7.00 – 8.00 น. และ เที่ยงคือ 11.00 – 12.00 น. เปนเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 24 ตัวอยาง
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6. การวิเคราะหตัวอยางน้ํา วิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหน้ําสากล (Standard Method) โดยคาดัชนีวัดคุณภาพน้ําที่
ทําการตรวจวัดทันทีที่เก็บคือคา พีเอช สวนพารามิเตอรตวั อื่นจะนํามาทํา การตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการวิเคราะหน้ํา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
7. คาดัชนีการวัดดัชนีคุณภาพน้ําที่วิเคราะหไดแก คาพีเอช, คาบีโอดี, คาซีโอดี, ปริมาณโปรตีน(โนโตรเจน)และ
น้ํามันและไขมัน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ตัวอยางน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ไดแก ตําแหนงที่ 1 จุดน้ําเขาระบบ(Influent) และ
ตําแหนงที่ 2 จุดน้ําออกจากระบบ(Effluent)
ตัวแปรตาม คือ การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการวัดดัชนีคุณภาพน้ํา 5 คา คือ
คาพีเอช, คาบีโอดี, คาซีโอดี, โปรตีน(โนโตรเจน) และน้ํามันและไขมัน ตามเกณฑมาตรฐานประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งระบบออกจากโรงงาน
วิธ ีดําเนินการวิจัย
การศึกษาคุณภาพของน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาขึ้นดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆเพื่อใหไ ด จํา นวนนั ก เรี ยนและบุ ค ลากรที่ แ น น อน
ประมาณ 800 คนและไมมีระบบบําบัดน้าํ เสียที่ใชบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารจากนั้นทําการวิเคราะหดัชนีการวัดดัชนีคุณภาพ
น้ํา 5 คา คือ คาพีเอช, คาบีโอดี, คาซีโอดี, โปรตีน(โนโตรเจน) และน้ํามันและไขมัน
2. ทําการคํานวณหาขนาดและปริมาตรของระบบบําบัดน้ําเสียตามสูตรการคํานวณตอไปนี้
สูตรคํานวณปริมาตรของบอบําบัด (m3) = VT
V = ปริมาตรน้ําที่ไหลเขาบอบําบัด (m3 / hr)
T = ระยะเวลาการบําบัด (hr)
สูตรคํานวณขนาดของบอบําบัด(m) = กวาง x ยาว x สูง = ปริมาตรของบอบําบัด (m3)
3. นําขอมูลที่คํานวณไดมาสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ และทํ า การ set
up ระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด
4. ศึกษาคุณภาพของน้ํ า ที่ ผ า นระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ยที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยทํ า การเก็ บ ตั วอย า งน้ํ า เสี ยแบบจวง(Grab
sampling)เพื่อนํามาตรวจวิเคราะห
5. ระยะเวลาในการเก็บตัวอยางจะกระทําสัปดาหละ 3 ครั้ง คือในวันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 2 ชวงเวลา
คือเชา 7.00 – 8.00 น. และ เที่ยงคือ 11.00 – 12.00 น. เปนเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 24 ตัวอยาง
6. การวิเคราะหตัวอยางน้ําวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหนา้ํ สากล(Standard Method) โดยดัชนีคุณภาพน้ําทีท่ ําการวัด
ในทันทีที่เก็บไดคือ คาพีเอช สวนดัชนีคุณภาพน้ําตัวอื่นจะนํามาทํ า การตรวจวิเ คราะห ที่ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิเ คราะห น้ํ า ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. การวัดดัชนีคุณภาพน้ําที่วิเคราะหไดแก คาพีเอช, คาบีโอดี, คาซีโอดี, โปรตีน
(โนโตรเจน) และน้ํามัน
และไขมัน
หลักการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาขึ้น
ระบบบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาขึ้นเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองไรอากาศ(Anaerobic Filter) โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใชบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆและใชเปนแหลงเรียนรูเรื่องการใชอุปกรณ 2 ชนิดคือการใชพี
เอชมิเตอรและการใชบิวเรตต เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ผา นการบําบัดดวยระบบบําบัดน้ําเสียแบบไมใชออกซิเจน(Anaerobic
Treatment System) โดยระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนบอดักไขมัน(Grease Trap)
สวนที่ 2 – สวนที่ 5 เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองไรอากาศ(Anaerobic Filter)
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บอดักไขมัน(Grease Trap)
บอดักไขมัน(Grease Trap) จะทําหนาที่แยกไขมันที่ปะปนมากับน้ําใหลอยอยูเหนือน้ําและเมื่อไขมันมีปริมาณมากก็
สามารถตักออกจากบอเพื่อนํามาแปรรูปโดยการนํามาตมกับโซเดียม ไฮดรอกไซดเปนสบูเหลวเพือ่ ใชทําความสะอาดพื้นโรง
ครัวของโรงเรียน การทํางานของบอดักไขมันจะใชหลักการที่ไขมันมีนา้ํ หนักเบากวาน้ําจะลอยอยูเหนือน้ําและจะปลอยใหน้ําที่
อยูดานลางไหลลอดเขาสูระบบบําบัดตอไป
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองไรอากาศ(Anaerobic Filter)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองไรอากาศ(Anaerobic Filter) แบงเปน 4 สวนแตละสวนจะมีปริมาตรเทากับความ
กวาง x ความยาว x ความลึก ภายในบรรจุขวดพลาสติกที่ตัดหัวและทายขวด เพื่อใชทําตัวกลาง(Media) ให แ บคที เ รี ยที่ ไ ม
ตองการออกซิเจน(Anaerobic Bacteria)ยึดเกาะ เนื่องจากแบคที เ รี ยที่ ไ มต อ งการออกซิ เ จนจะช วยทํ า หน า ที่ ยอ ยสลาย
สารอินทรียในน้ําและทําใหจํานวนแบคทีเรียไมมีปริมาณลดลง การใสตัวกลางขวดพลาสติกจะใสในอัตราปริมาณขวดพลาสติก
ตอปริมาตรบอมีคา 1:3
เนื่องจากปริมาตรของบอมีคา = 4.00 x 8.00 x2.00 = 64.00 m3
ดังนั้นตองใชตัวกลาง = 64 / 4 = 16 m3
สวนปริมาตรน้ําที่อยูในบอจะเปน 16 x 3 = 48 m3
รวมปริมาตรตัวกลางและน้ําไดเทากับปริมาตรของบอคือ 16 + 48 = 64 m3
ขั้นตอนการทํางานขอระบบบําบัดน้ําเสีย
ขั้นตอนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองไรอากาศ(Anaerobic Filter)มีขั้นตอนดังนี้
1. นําน้ําที่ผานการดักไขมันแลวจากสวนที่ 1 ใหไหลเขาสูระบบบําบัดสวนที่ 2 แบคทีเรียที่ยึดเกาะอยูกับตัวกลางจะ
ทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียใหมีปริมาตรลดลง จากนั้นน้ําจะลนผานไปยังสวนที่ 3
2. น้ําเสียเมื่อไหลมาอยูสวนที่ 3 จะถูกแบคทีเรียที่ยึดเกาะอยูกับตัวกลางยอยสลายสารอินทรียทําใหมีปริมาณลดลง
จากนั้นน้ําจะลอดผานไปยังสวนที่ 4 แลวจึงลนไปสวนที่ 5 โดยน้ําที่ผานการบําบัดจนถึงสวนที่ 4 จะมีคุณภาพที่ดีเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด
3. นําน้ําที่ผานการบําบัดแลวไปใชงานหรือปลอยสูทอระบายน้ําของกรุงเทพมหานคร
วิธีวิเคราะหตัวอยาง
1. คาความเปนกรด – เบส (คาpH)
การตรวจวัดคาความเปนกรด – เบส (คาpH) ทําโดยปรั บ เครื่ อ งวัด ให ไ ด มาตรฐาน โดยใช ส ารละลายบั ฟ เฟอร
มาตรฐาน (Standard Buffer Solution) พีเอช(pH) 4 และ 7 นําตัวอยางน้ําจากระบบบําบัดใสบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร
จํานวน 50 มิลลิลิตรจุมขั้ววัด(Electrode) ลงในตัวอยางน้ําที่บรรจุในบีกเกอร 2 นาที บันทึกผลจากตัวเลขหนาปดเครื่องพีเอช
มิเตอร(pH meter)(สนอง ทองปาน,2549,หนา47)
2. คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD)
การตรวจวัดคาบีโอดี วิเคราะหดวยวิธีเอไซดแบบปรับปรุง(Azide modification) โดย การใชกระบอกตวงขนาด
1,000 มิลลิลิตร เติมน้ําเจือจาง(Dilution Water) ที่เตรียมไวจํานวน 3,000 มิลลิลิตรโดยไมใหมีฟองอากาศ ดูดน้ําตัวอยา งที่
ตองการหาคาบีโ อดีใสลงในกระบอกตวงตามปริมาตรที่กําหนดไวในอัตราการเจือจาง(Dilution Ratio) แลวเติมน้ําในกระบอก
ตวงใหครบ 1,000 มิลลิลิตร ทําการผสมดวยแทงแกวโดยไมใหเกิดฟองอากาศนานประมาณ 2 นาที จากนั้นถา ยน้ํ า ตั วอย า ง
จากกระบอกตวงลงสูขวดบีโอดีที่เตรียมไวอยางชาๆใหเต็มทั้ง 2 ชุด โดยไมใ ห มีฟ องอากาศแล วป ด จุก ให ส นิ ท แล วนํ า น้ํ า
ตัวอยางที่บรรจุอยูในขวดบีโอดีชุดที่ 1 ไปหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา(Dissolved Oxygen : DO) วันที่ 0 สวนน้ําตัวอยาง
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ในขวดบีโอดีชุดที่ 2 นําไปเก็บไวในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน แล วนํ า มาหาปริ มาณออกซิ เ จน
ละลายน้ํา(Dissolved Oxygen : DO) วันที่ 5 โดยการวิเคราะหหาคาออกซิเจนละลายในน้ํา(สนอง ทองปาน,2549,หนา47)
3. คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD)
การตรวจวัดคาซีโอดี วิเคราะหดวยวิธีการเรงปฏิกิริยาแบบปด(Closed reflux) ทําโดย การดูดน้ํ า ตั วอย า งมา 5
มิล ลิ ลิ ต ร ใส ใ นหลอดแก วเพาะเชื้ อ (Culture Tube) ขนาด 20 x 150 มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้ น เติ มโพแทสเซี ยมไดโครเมต
(Potassium Dichromate) ลงไปจํานวน 3 มิลลิลิตร และตามดวยกรดซัลฟูริค(Sulfuric Acid) จํานวน 0.4 กรัม กรณีที่มีคลอ
ไรด(Chloride) มาก ใหเพิ่มโพแทสเซียมไดโครเมตเปน 7 มิลลิลตร ปดฝาหลอดใหแนนแลวเขยาใหสารผสมกันใหดี วางหลอด
ในบล็อก(Block) แลวทําการอบในตูอบโดยใชอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง นําออกจากตูอบตั้งทิ้งไวใหเย็น
เทออกจากหลอดแกวลงในขวดรูปกรวย ใชน้ํากลั่นฉีดลางสารละลายใหหมด แลวเทรวมลงในขวดรูปกรวย แลวหยดเฟอรโรอีน
อินดิเคเตอร(Ferroin Indicator) ลงไป 2 – 3 หยด ทําการไทเทรตด วยสารละลายเฟอรั ส แอมโมเนี ยมซั ล เฟตมาตรฐาน
(Standard Ferous Ammonium Sulfate Solution) จนถึงจุดยุติ ซึ่งน้ําตัวอยางเปลี่ยนสีจากสีเขียวอมน้ําเงินเปนสีฟางขาว
จดบันทึกปริมาตร ทําแบลงค(Blank)โดยใชน้ํากลั่นแทนน้ําตัวอยางแลวทําตามวิธีเดียวกัน(สนอง ทองปาน, 2549,หนา47 –
48)
4. ปริมาณโปรตีน(ไนโตรเจน)
การตรวจปริมาณโปรตีน(ไนโตรเจน) ใชวิธีวิเคราะหหาคาTKN (Total Nitrogen Kjeldahl Method) นําน้ําตัวอยาง
จํานวน 300 มิลลิลิตรมาเติม กรดซัลฟูริค(Sulfuric Acid) เขมขน แลวปรับคาpHใหเทากับ 7.2 ดวยสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซดที่เขมขน และกรดซัลฟวริกเขมขน เทน้ําตัวอยางที่ปรับpHแลวใสหลอดเจลดาห ล เติ มสารดี ค ลอริ เ นชั น รี เ อเจนต
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และ รีเอเจนตสําหรับยอย(dechlorination reagent) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสเม็ดแกวปริมาณ 1 ชอน
นําไปทําการยอย(digest) ที่อุณหภูมิ 380 องศาเซลเซียสโดยใชเครื่องยอย เมื่อไดของเหลวใสและไมมีควันสีขาวแสดงวาการ
ยอยสมบูรณ ปดเครื่องและตั้งทิ้งใหเย็น ปรับpH ใหได 9.5 โดยการเติม สารบอเรตบัฟ เฟอรในสารละลายบอเรต บั ฟ เฟอร
(borate buffer)ประมาณ 20 มิลลิลิตร และ
สารโซเดียมไฮดรอกไซดที่เขมขน ประมาณ 10 มิลลิลิต ร นํ า ไปกลั่ น ด วย
เครื่องกลั่นและรองรับดวยกรดบอริกผสมสารอินดิเคเตอรผสมเมทิลเรดและเมทิลีนบูล โดยใหปลายหลอดที่ตอจากชุดกลั่นจุม
อยูในสารละลายกรดบอริกกลั่นจนได ป ริ มาตรอย า งน อ ย 150 มิ ล ลิ ลิ ต ร ทิ้ งไวใ ห เ ย็ น ที่ อุ ณหภู มิห อ ง นํ า ไปไทเทรตด วย
สารละลายมาตรฐาน กรดซัลฟวริกที่ทราบความเขมขนที่แนนอนเมื่อถึงจุดยุติจะไดสีมวงออน จดบันทึกปริมาตร ทํ า แบลงค
(Blank) โดยใชน้ํากลั่นแทนน้ําตัวอยางแลวทําตามวิธีเดียวกัน(ศิวพันธุ ชูอินทร,2559,หนา136)
5. คาไขมันและน้ํามัน (Fat ,Oil and Grease)
การตรวจวัดคาไขมันและน้ํามัน วิเคราะหโดยวิ ธีส กั ด ด วยชอกฮเ ลต(Soxhlet Extraction Method) ทํ า โดยนํ า
ตัวอยางน้ําประมาณ 1,000 มิลลิลิตร ใสในขวดปากกวาง ทําใหเปนกรดที่ pH 2 หรือต่ํากวา เตรียมการกรองโดยวางผามัสลิน
ลงบนที่กรอง จากนั้นวางกระดาษกรองขางบนเท ฟวเตอรแอซิดซัสเพนชัน(Filter Acid Suspention) 100 มิลลิลิต ร ลง
บนที่กรองแลวเปดเครือ่ งดูดอากาศ(Vacuum Pump) และลางดวยน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร ดูดดวยเครื่องดูดสุญญากาศจนไม
มีน้ําผานเครื่องกรอง แลวจึงกรองน้ําตัวอยางที่เตรียมไวดูดจนแหง ใช ป ากคี บ หยิ บ กระดาษกรองแล วมวนเป น วงใส ล งใน
กระดาษเอกซแทรคซันทิมเบิล (Extraction Thimble Paper) ใชกระดาษกรองชุบเฮกเซน(Hexane) หรือนําตัวทําละลายทีใ่ ช
สกัดเช็ดดานหนาของกรวยบุคเนอร(Buchner Funnel)แลวใสรวมไปดวย ชั่งน้ําหนักขวดสกัด(Extraction Flask) นําทิมเบิล
(Thimble) นี้ไปอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ใสเม็ดแกวใหเต็ม นําไปสกัดไขมันและน้ํามันในชุดสกัด
ชอกฮเลต(Soxhlet Apparatus) โดยใชเฮกเซน(Hexane) ที่อัตราเร็ว 20 รอบตอชั่วโมง เปนเวลา 4 ชั่วโมง เริ่มจับเวลาจาก
การสกัดรอบแรก กลั่นเฮกเซนจากขวดสกัดในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส จนกระทั่งเหลือประมาณ 25 มิลลิลิตร
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แลวนําไปวางบนอางน้ํารอนอุณหภูมิเดียวกันเปนเวลา 15 นาที แลวดูดอากาศผานขวดสกัดโดยใชเครื่องดูดสุญญากาศ 1 นาที
ทิ้งใหเย็นใน เดสิกเคเตอร 30 นาที และชั่งน้ําหนัก(สนอง ทองปาน,2549,หนา48)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตาราง 1 แสดงคุณภาพของน้ําทิ้งจากโรงอาหารโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆกอนการบําบัด
พารามิเตอรที่วัด

ผลการวิเคราะห
4.71
59.70
335.00
2.24
ND**

Standard*
5.5 – 9.0
ไมเกิน40*
ไมเกิน120**
ไมเกิน40*
ไมเกิน20*

หนวย
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Ph
Biochemical Oxygen Demand(BOD)
Chemical Oxygen Demand(COD)
Total Kjeldahl Nitrogen(TKN)
Oil and Grease
หมายเหตุ
Standard หมายถึง คามาตรฐานน้ําทิ้ง
“ * ” ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่ งกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ค)
“ ** ” ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งระบบออกจากโรงงาน
**
“ND” หมายถึง มีคานอยกวา 0.0001
ตาราง 2 แสดงคุณภาพของน้ําทิ้งจากโรงอาหารโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆหลังผานการบําบัด
พารามิเตอรที่วัด
Ph
Biochemical Oxygen Demand(BOD)
Chemical Oxygen Demand(COD)
Total Kjeldahl Nitrogen(TKN)
Oil and Grease

ผลการวิเคราะห
8.50
7.70
38.48
0.37
0.25

Standard*
5.5 – 9.0
ไมเกิน40*
ไมเกิน120**
ไมเกิน40*
ไมเกิน20*

หนวย
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

หมายเหตุ
Standard หมายถึง คามาตรฐานน้ําทิ้ง
“ * ” ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่ งกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ค)
“ ** ” ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งระบบออกจากโรงงาน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมในโรงเรียนโสตศึกษา ทุงมหาเมฆ สามารถสรุ ป
เปนขอๆไดดังนี้
1. คุณภาพของน้ํากอนการบําบัดมีดัชนีวัดคุณภาพน้าํ 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี โปรตีน(โนโตรเจน)และ
น้ํามันและไขมัน เทากับ4.71, 59.70 mg/L , 335.00 mg/L, 2.24 mg/L และ ND** mg/L ตามลําดับ คาดังกลาวมีคาความ
เปนกรด – เบส(pH) , คาบีโอดี(Biochemical Oxygen Demand:BOD) และคาซีโอดี(Chemical Oxygen Demand:COD)
ไมเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดคุณลักษณะ
ของน้ําทิ้งระบบออกจากโรงงาน
2. คุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดมีดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี โปรตีน(โนโตรเจน)
และน้ํามันและไขมัน เทากับ8.50, 7.70 mg/L , 38.48 mg/L, 0.37 mg/L และ 0.25 mg/L ตามลําดับ คาดังกลาวเปน ไป
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํ า ทิ้ งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ค)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดคุณลักษณะของ
น้ําทิ้งระบบออกจากโรงงาน
การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการจัดการระบบบําบัดน้าํ เสียที่เหมาะสมในโรงเรียนโสตศึกษา
ทุงมหาเมฆ มีประเด็นที่
นาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. คุณภาพของน้ํากอนการบําบัดมีดัชนีวัดคุณภาพน้าํ 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี โปรตีน(โนโตรเจน)และ
น้ํามันและไขมัน เทากับ4.71, 59.70 mg/l , 335.00 mg/l, 2.24 mg/l และ ND** mg/l ตามลําดับ คาดังกลาวมีคาความเปน
กรด – เบส(pH) , คาบีโอดี(Biochemical Oxygen Demand:BOD) และคาซีโ อดี (Chemical Oxygen Demand:COD)ไม
เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดคุณลักษณะ
ของน้ําทิ้งระบบออกจากโรงงาน ซึ่งดัชนีวัดคุณภาพน้ํ า 3 ค า จาก 5 ค า ที่ ศึ ก ษาไมผ า นเกณฑ มาตรฐานตามสมมติ ฐ านที่
คณะผู วิจัยตั้ งไว โดยค า ความเป น กรด – เบส(pH) , ค า บี โ อดี (Biochemical Oxygen Demand:BOD) และค า ซี โ อดี
(Chemical Oxygen Demand:COD)มีค า เท า กั บ 4.71, 59.70 mg/lและ 335.00 mg/l ตามลํ า ดั บ ซึ่ งสอดคล อ งกั บ
ความหมายของน้ําเสีย(สั น ทั ด ศิ ริ อ นั น ต ไ พบู ล ย , 2552,หนา3) ที่วาน้ําเสีย หมายถึง น้ําที่ผานการใชประโยชนในกิ จกรรม
ตางๆแลวมีลักษณะสมบัติตางไปจากเดิมเนื่องจากการปนเปอนของสิ่งสกปรก ซึ่งสังเกตไดจากคาความเปนกรด – เบส(pH) ,
คาบีโอดี และคาซีโอดี ซึ่งมีคาไมผานเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะทางโรงเรียนมีความจําเปนตองปรุงอาหารเลี้ยงนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกวันๆละ 3 มื้อ เพราะมีนักเรียนที่อยูประจํากับทางโรงเรียนดวยประมาณ 40 คน จึงทําใหน้ํา ทิ้ งในโรง
อาหารที่ผานการใชประโยชนมีการปนเปอนสิ่งตางๆจากการปรุงอาหารการลางทําความสะอาดใหนักเรี ยนและบุ ค ลากรใน
โรงเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยสนอง ทองปาน(2549,หนา71) ที่พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียใหโรงอาหารโรงเรียนวัดปุรณา
วาส ซึ่งพบวาน้ําทิ้งของโรงอาหารกอนการบําบัดมีดัชนีวัดคุณภาพน้ําไมผานเกณฑมาตรฐานเชนกัน
2. คุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดมีดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 5 คา คือ คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี โปรตีน(โนโตรเจน)
และน้ํามันและไขมัน เทากับ8.50, 7.70 mg/l , 38.48 mg/l, 0.37 mg/l และ 0.25 mg/l ตามลําดับ คาดังกลาวเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประเภท ค)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องกํ า หนดคุ ณลั ก ษณะของน้ํ า ทิ้ ง
ระบบออกจากโรงงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาระบบบําบัดน้ําเสียที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีบอดักไขมันเพื่อดักไขมัน ก อ นทํ า การ
บําบัดในบออีก 4 บอ ซึ่งคณะผูวิจัยใสจุลินทรีย และฟลเลอรที่ผูวิจัยเลือกใชขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตรตัดหัวตัดทายใส
ในบอทั้ง 4บอโดยใสไวในอัตราสวน1 : 3 เพื่อใหเปนที่ยึดเกาะของจุลินทรียที่ชวยยอยสลายสารอินทรียในระบบบําบัดน้ําเสีย
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ใหมีประสิทธิภาพใน การยอยสลายสารอินทรียไดอยางดี การใชระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบไรอากาศ(Anaerobic
Treatment System) (สั น ทั ด ศิ ริ อ นั น ต ไ พบู ล ย , 2552,หนา417) ซึ่งเปนที่นิยมในการบํ า บั ด น้ํ า เสี ยที่ มีค วามเข มข น ของ
สารอินทรียสูงๆ จัดเปนการบําบัดที่เหมาะสมกับโรงอาหารของโรงเรียน โสตศึกษาทุงมหาเมฆที่มีการใชงานวันละ 3 ครั้ง
คือเชา,กลางวันและเย็น เพราะโรงเรียนมีนักเรียนที่อยูประจําในโรงเรียนดวยจึงมีความจําเปนตองปรุงอาหารใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนไดรับประทาน ทําใหน้ําทิ้งจากโรงอาหารมีความเขมขนของสารอินทรียสูงเพราะมีการปรุงอาหารจํานวน
มาก ทําใหประหยัดคาใชจายในการสรางระบบบําบัดและสามารถใชงานไดอยางเต็มที่เพราะมีสารอาหารจําพวกสารอินทรี ย
ไดแกเศษอาหารที่เกิดจากการลางและปรุงอาหารเปนอาหารเลี้ยงจุลินทรียที่อยูในระบบบําบัดจึงทําใหน้ําที่ผานการบําบัดดวย
ระบบบําบัดน้ําเสียที่สรางขึ้นมีดชั นีวัดคุณภาพน้ําทัง้ 5 คาผานเกณฑมาตรฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของสนอง ทองปาน
(2549,หนา71)ที่สรางระบบบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยาแบบไรอากาศและสามารถบําบัดน้ําเสียในโรงอาหารโรงเรียนวัดปุ ร ณา
วาส ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคาดัชนีวัดคุณภาพน้ําทุกคาผานเกณฑมาตรฐานเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะงานวิจัย
1. ควรแนะนําใหโรงเรียนอืน่ ๆในกรุงเทพมหานครจัดทําระบบบําบัดน้าํ เสียเพื่อบําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้าํ
สาธารณะ
2. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดหาวิธีจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับสถานศึ ก ษาของ
ตนเอง
3. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีในสถานศึกษาตามความสนใจของตนเอง
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